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Abstract 

Syftet med denna studie är att analysera hur jihadiströrelsen Islamiska Staten (IS) använder sig av 

sitt rörliga bildmaterial. Förutom det vill den redogöra för vilka uttryck och teman som går att 

uppfatta i dessa filmer. Min ambition är inte att göra några detaljstudier av filmerna, utan att 

analysera, lyssna på retoriken och titta på bildspråket i delar av det material som publicerats av 

Islamiska staten. Avsikten med denna studie är inte heller att göra några ställningstaganden, utan 

snarare att resonera kring frågan varför? Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

 Hur presenterar sig Islamiska staten i sitt rörliga bildmaterial? 

 Vad kan det finnas för syften med filmerna och vilka riktar de sig till? 

 Vad kan man se för återkommande teman i filmerna? 

 

Resultatet av studien visar att filmerna har flera syften och riktar sig till flera målgrupper. Dels till 

de redan övertygade med en våldsförhärligande och romantiserad bild av kriget, dels som 

psykologisk krigsföring för att skrämma civilbefolkningen och motståndsrörelser. Filmerna används 

också i provokativt syfte – särskilt riktat mot utlandet och kanske främst mot USA. Men också som 

en marknadsföringsstrategi för att få medial uppmärksamhet, sprida sin ideologi och genom det 

övertyga och rekrytera nya individer till rörelsen. 

 

I materialet från Islamiska staten går att finna såväl brutala våldsfilmer, som filmer där 

jihadiströrelsen framställer sig som varma och broderliga och skrattar, håller varandras händer eller 

lägger armen om varandra. Filmerna är avsedda att väcka olika känslor hos olika målgrupper. De 

grövre filmerna med starka våldsinslag kan uppfattas som mycket stötande för någon som inte delar 

IS världsbild, men samma film kan verka motiverande för de personer som sympatiserar med IS sätt 

att tolka islam. Gemensamt för filmerna som analyserats i denna studie är att det i samtliga 

förekommer tunga vapen och i flera av dem grova våldsinslag. 

 

Nyckelord: IS, jihad, video, rekryteringsstrategier, radikalisering, extremism 
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Förord 

Till att börja med vill jag tacka alla som bidragit till att denna uppsats blivit vad den är. Denna 

studie hade inte sett likadan ut om inte de forskare och journalister som namngivits i uppsatsen hade 

delat med sig av sina specialkunskaper, erfarenheter och tips. 

 

Ett extra stort tack vill jag rikta till min handledare Simon Sorgenfrei på Södertörns högskola för 

hans välvilja och värdefulla synpunkter och råd.
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1. Inledning

I juni 2014 intog, den av bland annat FN terrorstämplade, jihadiströrelsen Islamiska staten (IS) Iraks 

andra största stad Mosul. Sedan dess har mycket av mediernas nyhetsrapportering handlat om IS 

framfart i Mellanöstern och vilka konsekvenserna av den kan bli. I skrivande stund kontrollerar 

jihadistgruppen stora delar av Syrien och norra Irak. 

 

IS har gjort sig känd för att på ett snabbt sätt och med brutala metoder ta sig fram över stora och 

viktiga geografiska områden i Mellanöstern, något som varit möjligt av framförallt tre anledningar; 

1. Islamiska staten är kanske världens rikaste terrororganisation. 

2. Islamiska staten marknadsför sig och sprider skräck genom att fånga mediernas 

uppmärksamhet bland annat med sina brutala filmer ofta innehållande kompromisslöst våld. 

3. Islamiska staten har en genomarbetad, avancerad rekryteringsstrategi – inte minst i sociala 

medier – som gjort att de lyckats få tiotusentals tillresta personer att ansluta sig till rörelsen. 

Framförallt personer från närliggande länder, men också personer från Europa. 

  

(SR Metropol, 25/8-2014; Världspolitikens Dagsfrågor, 2014:12; The Washington Post, 11/10-

2014) 

 

Human Rights Watch rapporterar att den väpnade konflikt som just nu pågår i Syrien var den som 

krävde flest liv år 2013 (Human Rights Watch, 2014:2). Konflikten i Syrien utbröt i mars 2011, till 

följd av att fredliga protester slagits ned av president Bashar al-Assads och den syriska regimen. 

Omkring 200 000 personer beräknas hittills ha dött och siffran fortsätter att stiga. Av Syriens ca 21 

miljoner invånare tros i dag nära hälften vara på flykt från sina hem – framförallt inom, men också 

utanför Syrien. (DN, 17/10-2014; SVD, 22/8-2014). Av dessa uppskattar UNHCR att närmare tre 

miljoner har sökt sig till något av Syriens grannländer. (UNHCR:s hemsida, 2014). 

 

IS mål har varit att bilda ett kalifat som styrs av en kalif, och för att nå dit har jihadiströrelsen agerat 

välplanerat, välorganiserat och med skoningslöst våld. Den 29 juni i år blev drömmen om kalifatet 

verklighet, när IS offentligt utropade en islamisk stat. Jihadiströrelsens skickliga propagandastrategi 

gör att de fortsätter växa och locka nya anhängare från hela världen (SR P1, 15/10-2014b). Siffror 

från CIA – som refereras i Washington post – visar att uppskattningsvis 15 000 personer av de 

stridande för Islamiska staten är utländska krigare. Av dem uppges 100-200 vara svenskar (The 

Washington Post, 11/10-2014). 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/200-000-dodade-i-syrien_3844012.svd
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Men vilka metoder tar jihadisterna till för att synas, spridas och värva medlemmar? Att de använder 

sociala medier såsom Facebook, Youtube och Twitter som en propagandametod för att nå ut med 

budskap och bilder är ingen nyhet. Men vad kan man göra för vidare analys av det rörliga 

bildmaterial som finns?  

 

Avsikten med uppsatsen är att titta på hur jihadisterna presenterar sig i bild för att sprida sitt 

budskap och/eller försöka värva nya jihadister via det engelskspråkiga rörliga bildmaterial som 

finns tillgängligt på internet. Hur framställer de sig själva? Detta började jag fundera allt mer kring 

efter att i somras ha sett rekryteringsfilmer där jihadisterna talade svenska – något jag upplevde som 

mycket målgruppsinriktat. 

 

1.1 Syfte och vetenskaplig frågeställning  

Syftet med denna studie är att analysera hur jihadiströrelsen Islamiska Staten (IS) använder sig av 

sitt rörliga bildmaterial. Förutom det vill den redogöra för vilka uttryck och teman som går att 

uppfatta i dessa filmer. Huvudfokus kommer att ligga på retoriken och estetiken. Min ambition är 

inte att göra några detaljstudier av filmerna, utan att analysera och titta på retoriken och bildspråket 

i delar av det material som publicerats av Islamiska staten. Avsikten med denna studie är inte heller 

att göra några ställningstaganden, utan snarare att resonera kring frågan ”Varför?”. Utifrån syftet har 

jag formulerat följande frågeställningar: 

 

 Hur presenterar sig Islamiska staten i sitt rörliga bildmaterial? 

 Vad kan det finnas för syften med filmerna och vilka riktar de sig till? 

 Vad kan man se för återkommande teman i filmerna? 

 

1.2 Disposition 

Denna studies första kapitel består av en inledning. Syftet med denna del är att beskriva vilka 

utgångspunkterna och avsikterna varit med uppsatsen. I kapitlet presenteras även syfte och 

frågeställning. Därefter redogörs för material och metod. Vidare följer teoridelen i vilken de 
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teoretiska ramar som använts för att analysera resultaten och försöka besvara frågeställningen 

beskrivs. Därefter redogörs för det aktuella forskningsläget. 

 

Sedan följer bakgrundsdelen. Här ges läsaren relevant bakgrundsfakta och en beskrivning av 

Islamiska staten – vilken är viktig för att läsaren ska förstå den kontext jihadiströrelsen växt fram i.  

Efterföljande del är den som får ta störst plats i uppsatsen; resultat- och analysdelen. Här bryts 

resultatet ner och en koppling till de teoretiska utgångspunkterna görs. 

 

Därefter följer en diskussion och slutsats. Här får läsaren en kort sammanfattning av vad studien 

visat och en diskussion kring resultatet förs; vad kan resultatet betyda och/eller få för konsekvenser? 

Slutligen kommer en källförteckning och en bilagsdel med länkar till de webbsidor där 

videomaterialet går att hitta och även datum för besöken. 

 

Uppsatsens utformning följer den mall för instruktioner för författande av akademiska texter i 

religionsvetenskap som används på Södertörns högskola. 

 

 

2. Material och metod 

Den metod jag kommer att använda är till viss del diskursanalytisk – med fokus på bild och film. I 

studien görs en bild- och filmanalys som i vissa fall kompletteras av en kort analys av intilliggande 

medier (till exempel musik) – för att ge en helhetsbild. Metoden är motiverad eftersom den 

synliggör budskap och motiv genom att se till bildernas diskursiva karaktär. 

 

I analysen görs ett försök att identifiera de budskap som kommuniceras i filmerna. Där undersöks 

innehåll, uppbyggnad, karaktär och miljön i filmerna. Detta för att kunna benämna och kategorisera 

det studien kan anses visa. I min analys har jag delvis utgått från den sex stegs-metod för bildanalys 

som utformats av Terje Hillesund. Analysmetoden behandlar (1) bildens första intryck, därefter görs 

en (2) djupare analys av vad det är vi verkligen ser, (3) bildens komposition, den (4) konnotativa 

och (5) ideologiska nivån och till sist (6) bildens kontext. (Hillesund 1994:72-76). 

 

Efter att ha tittat på delar av det rörliga bildmaterialet utformades en lista, vilken är inspirerad av 
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den Weisburd, A. Aaron använde sig av i sin studie Comparison of Visual Motifs in Jihadi and 

Cholo Videos on YouTube. Listan innehöll några specifika objekt/inslag som jag tittade särskilt 

efter: 

 

1. Vapen 

2. Kända ledare (på bild eller framträdande) 

3. IS-anhängare (s.k. followers) 

4. Religiösa symboler (t.ex. Islamiska statens flagga) 

5. Hotfulla uttryck (t.ex. kroppsspråk) 

6. Martyrskap/upphöjning av döda krigare 

7. Våldsinslag (t.ex. halshuggning) 

8. Uniformer eller uniformsliknande kläder 

9. Återkommande symboler och gester 

10. Stillbild (t.ex. musikbudskap) 

11. Blod 

12. Skadade 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade 

 

En möjlig kritik kan vara att analyser bygger på betraktarens tolkningar. Något som stämmer och 

inte helt går att undvika – men som inte heller behöver betyda att tolkningen inte är sann. Genom att 

vara genomgående transparent, och hela tiden försöka synliggöra vad jag letat efter, hoppas jag att 

uppsatsens trovärdighet inte ska påverkas. 

 

Att det i denna studie bedrivs forskning om en pågående konflikt har gjort uppsatsen beroende av 

journalistiskt material. Det finns mycket lite i bokhyllorna som handlar om Islamiska staten – 

däremot desto mer i nyhetsmedierna. Men det politiska och geografiska läget i det aktuella området 

är under ständig förändring vilket gjort att jag fått redigera i uppsatsen otaliga gånger. 

Informationen har hämtats från väl ansedda nyhetsmedier och de uppgifter jag refererar till har jag 

genomgående försökt få bekräftade från flera av varandra oberoende källor.  

 

Jag bedömer studiens reliabilitet samt validitet som hög på grund av uppsatsens avsaknad av 

slumpmässiga och systematiska fel. Ett mycket stort material ligger till grund för denna uppsats 
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även om videomaterialet i analysen – på grund av studiens begränsade storlek – behövts begränsas. 

Jag menar vidare att om något material har förvanskats så är det troligtvis en del av avsikten och 

därför inte problematiskt för denna studie. 

 

2.1 Urval 

När jag tittat på materialet har jag sett att det finns mycket som vore intressant att undersöka. Man 

skulle till exempel kunna studera hur Islamiska staten presenterar sig själva i, och använder sig av, 

sociala medier. Jag har dock – i denna studie – valt att begränsa mig till Islamiska statens rörliga 

bildmaterial. Anledningen till det är att min uppfattning är att Islamiska staten till stor del väljer att 

kommunicera via just rörlig bild. 

 

Som tidigare nämnts har studien begränsats till att enbart analysera engelskt material – antingen 

material där det talas engelska, eller material som översatts till engelska. Men detta bildmaterial är 

på många sätt svårhanterligt. Dessa filmer sprids i en rad olika forum – främst på propagandasidor – 

och filmerna är mycket rörliga; material tas bort, annat tillkommer, delar av samma material 

återkommer sedan i andra former, och så vidare. 

 

Jag har försökt ta mig an ett så stort engelskspråkigt material som möjligt. Men inom ramarna för 

denna uppsats har jag begränsat mig till att analysera tio filmer. Arbetet med denna uppsats har dock 

krävt att jag skummat igenom många fler filmer, men av dessa har jag valt ut ett mindre antal för att 

det ska vara möjligt att göra en mer avancerad analys. Anledningen till att jag valt ut just dessa tio 

filmer är att jag anser dem vara representativa för det totala material jag gått igenom. Här vill jag 

dock påpeka att jag inte tror att de här tio filmerna är representativa för det arabiska videomaterialet 

från Islamiska staten, utan endast det engelska. Det eftersom det engelska materialet verkar vara 

riktat till en annan målgrupp – så som jag ser det främst västvärlden och USA. Vilket gör att 

filmerna har andra syften. I studiet av de här tio filmerna har jag sedan försökt se återkommande 

teman och mönster. 

 

I mitt sökande efter användbara databaser med propagandamaterial tipsade journalisten Per 

Gudmundsson mig om webbsidan http://jihadology.net/. Sidan drivs av Aaron Y Zelin. En ung 

amerikansk forskare som studerar hur jihadistgrupper anpassar sig till den nya politiska miljön i den 

http://jihadology.net/
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föränderliga politiska tid vi i dag ser i flera arabländer. Zelin är en av världens främsta inom sitt 

område och fyller på sin webbsida nästan dagligen med det viktigaste jihadistiska material som 

publiceras. Det är delvis på denna webbsida jag hittat mitt material, men också på sajterna 

http://iraqinews.com/, http://liveleak.com/, http://www.clarionproject.org/ och 

http://www.dailymail.co.uk – då genom att sökord som ”Islamic state”, ”IS”, ”ISIL”, ”video”, 

”Syria”, ”beheading”, ”execution”, ”violence”, ”war” använts. Vad gäller val av sökord provade jag 

mig helt enkelt fram och fann då att dessa gav mig mest material och kanske framförallt det 

material som stora nyhetsmedier rapporterat om. 

 

När man analyserar den här typen av material finns det en osäkerhet i varifrån det verkligen 

kommer. För att kunna vara så säker som möjligt på att det verkligen kommer från Islamiska staten 

har jag valt ut videoklipp där jihadiströrelsens flagga är synlig i bild, eller där personerna i 

bildmaterialet uttrycker att de är en del av Islamiska staten. Jag har då ansett att det är troligt att det 

rörliga bildmaterialet kommer från Islamiska staten. Flera av dessa klipp har också större 

nyhetsorganisationer som BBC (British Broadcasting Corporation) och AFP (L' Agence France-

Presse) rapporterat om. Och i vissa fall har västerländska medier ansett sig kunna bekräfta att det är 

Islamiska staten, som i fallen med de avrättade amerikanska journalisterna. 

 

Alla webbadresser och datum för besöket på webbsidorna finns återgivet i källförteckningen. Både 

besök och analyser har gjorts under december 2014. 

 

 

3. Teoretisk ram 

För att analysera mitt material, och försöka besvara min frågeställning, kommer jag att redogöra för 

medie- och kommunikationsteorier. Teorier som jag menar går att applicera på såväl stora företag 

och politiska partier, eller som i detta fall religiösa rörelser. Det eftersom syftet – att försöka 

kommunicera sin ideologi eller sitt varumärke – är det samma.  

 

Jag kommer också att titta närmare på vilka retoriska medel och bildbudskap Islamiska staten 

använder eftersom rörelsen genom sin retorik och sina symboliska budskap försöker nå ut till en 

bred publik och genom en övertygande argumentation sprida sin världsbild. 

http://iraqinews.com/
http://liveleak.com/
http://www.clarionproject.org/
http://www.dailymail.co.uk/
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Masskommunikation 

Enligt medieforskaren Denis McQuail finns det flera sätt att se på masskommunikation. I ett av 

dem, som han kallar för ”A transmission model”, beskrivs hur masskommunikation handlar om en 

överföringsprocess av information där budskapet styrs av källan. Denna modell kallas ibland också 

för ”gevärskulemodellen” eftersom budskapet inte förändras genom sin process. Medierna blir då 

mellanhanden, alltså; medierna är inte skapare av några budskap, utan de överför dem. För att 

identifiera vem/vad som är den verkliga källan till informationen bör man vidare studera hur 

informationskedjan har sett ut. McQuails refererar till medieteoretikern Harold Lasswell som 

menade att studier av masskommunikation ämnar besvara frågan; vem säger vad till vem, genom 

vilken kanal och vad får det för effekt? (McQuail, 2010:70). ”A transmission model” är intressant 

för denna uppsats, för om man ser på masskommunikation på det sätt McQuails beskriver, har 

Islamiska staten ett intresse av att anpassa sitt rörliga bildmaterial för att få utrymme i medierna. 

Frågan blir då följande; vilken effekt önskar Islamiska statens att deras sätt att kommunicera via 

rörlig bild ska ge? 

 

Retorik 

Den grekiske filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles lär en gång ha sagt att: ”Retoriken är 

konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga”. Och retorik handlar just om 

det – att uttrycka sig övertygande. (Johannesson 2006:12). 

 

Inom retoriken talas det ofta om tre klassiska retoriska medel: logos, ethos och pathos. Viktigast 

inom retoriken är logos. Ordet kommer från grekiskan och betyder argumentation. En väl 

underbyggd argumentation är en förutsättning för att lyckas övertyga publiken. Men logos behöver 

förstärkas av såväl ethos som pathos. Ethos handlar om att huruvida talaren uppfattas som trovärdig 

av publiken genom sin karaktär eller personlighet. Pathos handlar om att använda ett uttryck som 

väcker känslor hos publiken. (Johannesson 2006:18). 

 

Dessa tre retoriska medel motsvaras, enligt Johannesson, av tre typer av språkhandling: docere, 

delectare och movere. Docere handlar om att lära, informera och argumentera. Delectare om att få 

medkänsla eller tillfredställa publiken medan den sistnämnda – movere – handlar om att väcka 
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intresse och inspirera publiken. (Johannesson 2006:19). 

 

Inom retoriken används också begreppet ”comparatio”. Vilket enklast kan förklaras som 

”jämförelsen mellan ett mindre och ett större brott”. (Johannesson, 2006:26). Man framställer då det 

mindre brottet som nödvändigt för att förhindra det man anser är det större brottet. 

 

Det finns ytterligare två retoriska genrer som kan vara av intresse för denna studie: genus 

demonstrativum och genus deliberativum. Bägge är vanligt förekommande inom reklamen, ofta i 

kombination med varandra. Den förstnämnda är en typ av argumentering som hyllar och fördömer. 

Efter att något hyllats följer sedan ett underförstått val. Där kommer den senare retoriska genren in 

som betyder att "man råder människor att väga olika alternativ mot varandra och välja det bästa". 

Men, som Johannesson skriver, så är det egentligen mer en illusion av ett fritt val, än just ett fritt 

val. Det eftersom källan har ett mål med sin argumentering och har formulerat sig så att publiken – 

om den övertygats av källans argumentering – egentligen bara ser ett alternativ. Om det föregående 

lovtalet varit tillräckligt övertygande kan det räcka med att den avslutande frågan är något i stil 

med; vad väljer du? Om källan lyckats med sin argumentering kommer valet vara självklart för 

publiken. (Johannesson, 2006: 263-264). 

 

Vad gäller dessa begrepp ska jag i analysen försöka identifiera huruvida de går att finna eller inte i 

Islamiska statens retorik. 

 

Mediatisation 

Stig Hjarvard, professor i mediestudier vid Köpenhamns universitet, beskriver mediatisation som en 

av flera processer som påverkar religionen såväl som institution som i egenskap av social och 

kulturell verksamhet. Mediatisering handlar i det här fallet om att bilden av vad religion är till stor 

del skapas, sprids och reproduceras i medierna eftersom medierna har blivit den främsta 

informationsspridaren av religiösa frågor. Mediatisering beskrivs som den process som skapar och 

formar sociala och kulturella processer, detta som en följd av att mediernas inflytande ökat på flera 

samhällsområden. Hjarvard är av uppfattningen att den moderna religionen allt oftare förmedlas 

genom sekulära, självständiga medier och att den därför successivt formas enligt medielogiken. 

 (Lövheim och Lynch, 2011:111-117). Hjarvard menar alltså att budskapet förändras på vägen, 
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vilket gör att vi här ser en tydlig motsättning gentemot ”A transmission model” som tvärtom menar 

att budskapet inte förändras genom sin process. 

 

Medialisering 

Gudmund Hernes, en norsk nyhetsforskare, har tittat närmare på medialiseringstekniker; hur 

medierna vinklar sina nyheter för att locka större intresse hos publiken. Detta, menar Hernes, 

behövs för att fånga publiken som i dag nås av ett större informationsflöde än någonsin tidigare. 

Hernes har identifierat en rad tekniker som medierna använder sig av; tillspetsning, förenkling, 

polarisering, intensifiering, konkretisering och personifiering (Asp, 1986:359-360). Alltså hur 

medierna utformar eller presenterar nyheten för publiken för att den ska passa bättre in i 

medieformatet därmed locka en så stor målgrupp som möjligt. 

 

Kort förklaring av Hernes sex nyhetsvinklingar: 

Tillspetsning: Nyheten ska vara så kort, klar och tydlig som möjligt. 

Förenkling: Nyheten bör vara lättförstådd, undvik komplexitet. 

Polarisering: Eventuella konflikter eller tydliga skiljelinjer i nyheten väcker känslor hos publiken. 

Intensifiering: Hitta det intresseväckande och dramatiska i nyheten 

Konkretisering: Gör det abstrakta i nyheten så konkret som möjligt. 

Personifiering: Lyft fram människan i nyheten – det ökar chanserna för identifikation hos publiken. 

(Häger, 2009:113).  

 

3.1 Definitioner  

I detta avsnitt definieras ett antal begrepp som används i uppsatsen. Det finns givetvis en bred 

spännvid i tolkningar av dessa begrepp. Men i denna studie har jag valt att stödja mig mot de 

definitioner av begreppen som återfinns i Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedins hemsida, 

2014). 

 

Jihad – är arabiska för kamp, strid, ansträngning. 

  

Med radikalisering avses i denna studie en större förändring/utveckling i radikal riktning – man vill 
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gå till roten. 

 

Med islamism avses en uppfattning om att islam också är eller bör vara en politisk ideologi. 

 

Fundamentalister avser i denna uppsats personer som tolkar sina religiösa urkunder bokstavligt och 

hävdar att deras religiösa övertygelse också bör tillämpas som samhällsordning – även om resten av 

folket motsätter sig detta. 

 

Begreppet sharia syftar i denna studie till de lagar – som många muslimer – anser är givna av Gud 

och har uppenbarats för profeten Muhammed. 

 

 

4. Tidigare forskning 

Bhui och Ibrahims syfte i artikeln Marketing the “radical”: Symbolic communication and 

persuasive technologies in jihadist websites är att undersöka vilka övertalningstekniker som 

används på jihadistiska webbplatser. Författarna har tittat särskilt på retoriken och bildsymboliken – 

i såväl text som bild – och försökt att hitta mönster. De har också undersökt hur dessa radikala 

jihadister använder sig av nya medietekniker som marknadsföringsverktyg för att nå ut med sina 

religiösa budskap. I artikeln beskrivs hur meddelanden och budskap finns i jihadisternas filmer, men 

till skillnad från i denna uppsats gör inte författaren någon bredare analys eller identifiering av vilka 

de symboliska budskapen är. Författarna efterlyser mer forskning, speciellt vad gäller kodning av de 

symboliska elementen. 

 

I artikeln Comparison of Visual Motifs in Jihadi and Cholo Videos on YouTube  

undersöker Weisburd hur ett latinamerikanskt gatugäng (Cholos) och jihadister använder sig av 

videodelningssajten Youtube för att sprida sina videoinspelningar och våldsbudskap. De visuella 

budskapen i det rörliga bildmaterialet kategoriseras och jämförelser görs. Artikeln var till stor hjälp 

i arbetet med denna studie. Framförallt tittade jag på vilka nyckelord forskarna använt i sina 

sökningar, vad de letat efter i bildmaterialet och hur de kategoriserat det de funnit. 

 

Det finns en del kandidatuppsatser som behandlar rekryteringsstrategier i allmänhet. I ett par av 
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dessa görs även en koppling till användandet av sociala medier. Men såvitt jag kan se har ingen 

tidigare undersökt hur just religiösa grupper använder sig av rörlig bild. Där har jag identifierat en 

forskningslucka som jag vill hjälpa till att fylla.  

 

5. Bakgrund 

5.1 Arabiska våren 

Våren 2011 blev historisk i Mellanöstern och kom tidigt att kallas för ”Arabiska våren” av 

rapporterande medier. Det hela började i Sidi-Bouzid i centrala Tunisien, när en ung 

grönsakshandlare tände eld på sig själv i ren förtvivlan och desperation efter att polisen samma dag 

hade misshandlat honom och beslagtagit den vagn han använde till att sälja sina grönsaker från. 

Händelsen blev ett uttryck för den maktlöshet och hopplöshet som fanns hos många unga tunisier, 

och det tunisiska folket började demonstrera redan senare samma dag. Regimen svarade med våld, 

men stöddemonstrationer hölls runt om i landet och revolutionen var snart ett faktum. (Lund, 

2014:76-79). 

 

Protestyttringar av regimkritiska demokratiförespråkare spreds snabbt till andra arabländer som 

Egypten, Algeriet, Libyen, Syrien, eftersom det också där fanns ett utbrett politiskt missnöje. 

Demonstrationer, liknande dem i Tunisien, hölls och oppositioner ställde krav som till exempel 

begäran om regimskifte. Vissa av dessa revolter skulle ge snabbare resultat än andra. I Tunisien 

avgick president Zine El Abidine Ben Ali efter några veckors intensiva protester. Och i Egypten 

avsattes president Mubarak. (Lund, 2014:76-79). Men revolutionen i Syrien, som startade några 

månader efter de andra, i mars 2011, skulle inte bara pågå några veckor utan istället komma att 

utvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig. Med anarki, flyktingströmmar och höga dödstal som 

konsekvens. (Lund, 2014:83, 419). 

 

Det som började som fredliga protester i Daraa-provinsen i Syrien slogs snabbt och brutalt ner av 

Bashar el-Assad och hans regim. De oppositionella svarade under sommaren 2011 med att beväpna 

sig, vilket blev starten på en intensiv och blodig våldsspiral. Många av dem som motsatte sig 

Bashar el-Assad var sunnimuslimer. Till en början fanns också sekulära aktivister – dessa skulle 
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dock komma att marginaliseras efter hand. Men även om målet för rebellgrupperna varit detsamma; 

att få ett slut på Bashar el-Assads auktoritära regim, så saknades en enad opposition och 

organisation i landet. (Lund, 2014:9). 

 

Under sommaren och hösten 2012 förvärrades läget i Syrien och regimen förlorade stora 

geografiska landområden till rebellerna. Baathpartiet föll och följden av det blev att staten Syrien 

gjorde detsamma. Militanta islamister utnyttjade situationen i landet, och oppositionens splittring 

och tillkortakommanden gjorde att extremismen bland de islamorienterade grupperna kunde växa 

och kriget intensifieras. Det var runt denna tidpunkt stora delar av den syriska befolkningen på 

allvar började fly från sina hem. (Lund, 2014:10,435). 

 

Inom oppositionen finns flera mindre grupperingar – alla med det gemensamma syftet att störta 

president Bashar el-Assad, men utöver det har de haft mer eller mindre tydliga ambitioner. I dag 

slåss syriska regeringens styrkor främst mot jihadisterna från Islamiska staten (IS), mot Fria Syriska 

Armén och mot Islamiska fronten. Och IS fortsätter att vinna ny mark samtidigt som antalet 

dödsoffer stiger. (SvD, 14/8-2014). 

 

Omvärlden, däribland FN och USA, har fördömt den syriska regimen och betonat vikten av att få 

till fredssamtal i Syrien. Men Assads allierade Kina och Ryssland har vid flera tillfällen lagt in veto 

mot resolutioner om Syrien i Säkerhetsrådet för att avstyra ett internationellt angrepp mot den 

syriska regimen. USA sa sig länge vilja undvika en militär invasion i Syrien, och införde istället 

ekonomiska sanktioner och verbala varningar. (Lund, 2014:367-369; Lund, 2014:557). 

Krigsmotståndet i USA var utbrett och opinionsundersökningar visade att amerikanerna var ovilliga 

att gå till angrepp, trots uppgifter om att regimen hade kemiska vapen, som de bland annat använde 

under Ghoutamassakern 21 augusti 2013. (Lund, 2014:554-557, 367-371). Men i september 2014, 

bara ett par veckor efter att bilder på den amerikanska journalisten James Foleys avrättning spridits, 

började amerikansk militär bomba mål i Syrien genom flyganfall. Flygräderna leddes av USA 

tillsammans med allierade länder. Målet med det militära angreppet sas vara att angripa jihadister 

och försvaga Islamiska Staten. (SvD, 23/9-14; SvD 31/12-14). 
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5.2 Islamiska staten 

Som alltid – när man vill försöka förstå en rörelse eller ett fenomen – måste man titta på i vilket 

sammanhang och vilken kontext den uppstått i. Islamiska staten är en sunnimuslimsk väpnad 

jihadistgrupp som delvis har sina rötter i salafismen eller wahhabismen (SR Metropol, 25/8-2014). 

 

Wahhabitisk islam växte fram som en konservativ reformrörelse under 1700-talet. Den islamiska 

rörelsens strikt konservativa tolkning av islam har praktiserats och spridits bland annat av saudiska 

organisationer med statligt stöd och flera militanta islamistiska rörelser har inspirerats av denna 

skrifttrogna tolkning av islam (Esposito, 2011:263, 284). Ambitionen är att etablera ett globalt 

islamiskt rike, där alla världens muslimer kan samlas. Företrädare för denna inriktning säger sig 

representera en ren, sann islam så som de menar att den uttrycks i koranen. Och alla andra former 

av islam som tillkommit efter denna idétradition anses vidare vara felaktiga och som något man 

borde ”rensa” islam på. (Esposito, 2011:264; SR P1, 15/10-2014a). Och det är alltså därför 

jihadiströrelsen Islamiska staten vill rensa den muslimska världen från dem som motsäger sig, eller 

inte underkastar sig, deras tolkning av islam. (SR Metropol, 25/8-2014). 

 

Islamiska statens idé är att man ska återvända till den tidiga islams historia - Medinaperioden. 

Jihadiströrelsen bildades omkring 2003-2004 efter USA:s invasion i Irak. Först som en självständig 

rörelse, senare anslöt de sig till al-Qaida – men i dag är de en separat utbrytargrupp. Jihadiströrelsen 

har gått under flera olika namn, bland annat ISI (Islamiska staten Irak), ISIS (Islamiska staten i 

Syrien) och ISIL (Islamiska staten i Irak och Levanten). I dag kallar gruppen sig enbart för IS då de 

menar att det inte längre finns någon gräns mellan Syrien och Irak. Det sedan IS den 29 juni 2014 

utropat ett kalifat som styrs av Islamiska statens nuvarande ledare Abu Bakr al-Baghdadi eller 

”Kalif Ibrahim” som han numera kallar sig. (Världspolitikens Dagsfrågor, 2014:15). IS beskrivs 

ofta som al-Qaida-inspirerade. (SR Metropol, 25/8-2014). (DagensETC, 26/9- 2014). Och även om 

IS inte längre är en del av al-Qaida, sedan interna splittringar gjort att al-Qaidas ledare Ayman al-

Zawahiri gått ut och offentligt tagit avstånd från IS, så är jihadistgruppen en produkt av att al-Qaida 

vuxit sig starkare (River Editors, 2014:5; Världspolitikens Dagsfrågor, 2014:10). 

 

IS mål har hela tiden varit att etablera ett rike – ett kalifat – i mellanöstern. En islamisk stat som 

styrs av religiösa lagar (sharia) och en religiös ledare. Och just nu kontrollerar de stora områden i 
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Syrien och Irak. Jihadiströrelsen vänder sig mot religiösa minoriteter och har bland annat fördrivit 

kristna och yezidéer. Men framförallt riktar de sitt våld mot andra muslimska grupper som de inte 

erkänner som ”riktiga muslimer”. De är särskilt fientliga mot shiamuslimer – eftersom IS anser att 

shiamuslimer gör en feltolkning av islam. IS använder ofta besinningslöst våld som metod för att nå 

sina mål, och har fått stor internationell uppmärksamhet genom att vid flertalet tillfällen publicera 

rörligt bildmaterial från halshuggningar, bland annat av två amerikanska journalister. (Nerikes 

Allehanda, 1/10- 2014). 

 

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, beskriver 

hur inbördeskriget i Syrien delvis kommit att bli ett psykologiskt krig. IS våldsfilmer är ett exempel 

på hur rörelsen använder medierna för att sprida skräck och visa upp en bild av en våldsam rörelse 

som inte skyr några medel för att utöka sin makt. Och när ryktet går om att IS närmar sig flyr såväl 

civilbefolkningen som militären – vilket var fallet när IS intog Mosul. Militären lämnade då sina 

vapen och flydde. (SR P1, 11/8-2014). 

 

IS beskrivs som en av världens rikaste terrororganisationer och har haft rika finansiärer bland annat 

från arabiska halvön. I dag får de mycket av sina pengar från olja och gas i och med att de 

kontrollerar flera oljefält, raffinaderier och kraftverk i Syrien och Irak. (Bitte Hammargren, 

Södertörns högskola, 2014; SR Metropol, 25/8- 2014; Världspolitikens Dagsfrågor, 2014:21). Och 

enligt Säpo finns det nätverk, även inom Sverige, vars främsta syfte är att samla in pengar till 

utländska terrororganisationer (Säpo, 2010: 60). 

 

Enligt uppgifter från amerikanska underrättelsetjänsten kan antalet personer som strider för IS 

räknas till uppemot 30 000 (SR:s hemsida, 12/9-2014). De stridande i IS armé kommer inte bara 

från Irak och närliggande länder, utan från hela världen, och de använder religiöst motiverat våld för 

att vinna ny mark (River Editors, 2014:2).  

 

Aron Lund, journalist och författare, tror inte att orsakerna till IS framgångar är teologiska eller 

ideologiska, utan snarare beror på ”motståndarnas svaghet”. Lund menar att i de områden där IS 

kunnat ta sig fram har stater, etablissemang och ekonomier kollapsat. Något Irak är ett exempel på. 

Och han beskriver vidare att när kaos råder, kan en sträng tolkning av sharialagen uppfattas som 

bättre än inga lagar alls. (Aron Lund, Södertörns högskola, 2014). 
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Enligt svenska Säkerhetspolisen (Säpo) förekommer våldsbejakande islamistiskt extremism och 

radikaliseringsprocesser i Sverige även om antalet personer som är involverade i våldsbejakande 

islamistisk extremism i Sverige till antalet är förhållandevis litet (Säpo, 2010:12-14). Siffror från 

EU:s polisorgan Europol visar dock på en ökning av personer som är födda och/eller uppvuxna i 

Europa som grips för islamistisk terrorism (Europol, 2011:16-17). Och antalet personer som lämnat 

Sverige för att ansluta sig till jihadiströrelser i Syrien uppskattas, av Säpo, till minst ett åttiotal 

(Säkerhetspolisens hemsida, 2014). Men det är svävande uppgifter och mörkertalet kan vara stort. 

Vid ett annat tillfälle uppger Säpo att så många som uppemot 300 kan ha lämnat Sverige för att 

strida för jihadister i Syrien (SVT 2, 30/11-2014). Siffran är bland de högsta i Europa – räknat per 

capita (Uppdrag granskning, 2014). Och antalet har ökat de senaste åren. Av de tillresta tror man att 

ett tjugotal mist sina liv i striderna och att ungefär hälften kommit tillbaka till Sverige. 

(Säkerhetspolisens hemsida, 2014). Vilka riskerna är när de här personerna kommer tillbaka efter att 

ha varit i våldsbejakande miljöer är det ingen som med säkerhet kan säga, men bland annat 

Säkerhetspolisen har uttryckt oro över att de kan komma att utgöra ett hot i Sverige när de utbildat 

sig och fått en förmåga att begå terrorattentat. (SVT 2, 30/11-2014). 

 

Flera medier har rapporterat om hur Islamiska staten gör rekryteringsförsök runt om i landet. Mest 

framgångsrik har rekryteringen varit i Göteborg, men rekryterare från IS har besökt även andra 

städer. Såväl kvinnor som män rekryteras, även om den senare gruppen är i klar majoritet. (SVT:s 

hemsida, 24/9-2014; Östgöta Correspondenten, 8/10-2014; SVT, 1/10-2014). 

 

Mikael Eriksson, analytiker på Försvarets forskningsinstitut, berättar att en rad olika 

antiradikaliseringsprogram testas i flera länder just nu. (Mikael Eriksson, Södertörns högskola, 

2014). I dag finns ingen nationell strategi i Sverige för att hindra islamistisk extremism eller 

radikalisering. Det finns inte heller någon avhopparverksamhet för före detta islamistextremister, 

men det finns verksamheter vars syfte är att försöka förebygga terrorism. Till exempel 

Samverkansrådet mot terrorism. 

 

Aktivitetscentrumet Fryshuset i Stockholm bedriver också projekt för att försöka hindra unga 

personer att hamna i våldsbejakande miljöer och hjälpa dem att ta sig därifrån (Säpo, 2010:90). I 

andra länder, till exempel Storbritannien finns mer genomarbetade och riktade hjälpprogram för 

jihadister (SR P1, 18/9-2014). Den svenska säkerhetspolisen lyfter förebyggande insatser som ett 
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viktigt verktyg och strategi för att motverka islamistisk extremism (Säpo, 2010:14). 

 

Vad är det då som gör att människor fattar beslutet att söka sig till de här miljöerna och vilka är de? 

Enligt Säpo är det främst unga män som åker, även om antalet kvinnor numera ökar. Mona Sahlin, 

nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, har identifierat tre olika grupper som hon 

tycker sig kunna se som åker för att strida med organisationer som IS. De drivs av starka politiska 

krafter, religiösa övertygelser eller en vilja att få en plats. (SVT 2, 30/11-2014). 

 

Hans Brun och Linus Gustafsson, forskare på terrorism på Försvarshögskolan, menar att det inte 

bara är ideologiska motiv som får folk att gå med i väpnade jihadistgrupper utan att det är flera 

olika faktorer som gör att personer lockas till den här miljön – vilka snarare är individuella och 

psykologiska. Motivet hos de resande är ofta att hjälpa till att upprätta en islamisk stat, och att rädda 

muslimska kvinnor och barn. Majoriteten tycker att de ”gör en god sak”. (SR Metropol, 25/8-2014).  

 

Och just den uppfattningen beskriver David Thurfjell, professor i religionsvetenskap på Södertörns 

högskola, som det tankesätt som för många stridande rättfärdigar deras brukande av våld. Att vända 

på moralen för att rättfärdiga sitt våldsutövande är vanligt inom alla våldsbejakande grupper. Och 

det är inte helt ovanligt att folk flyttar mellan olika våldsbejakande miljöer eftersom de rent 

socialpsykologiskt fungerar på liknande sätt; de har svart-vita kategorier om världen och ett 

våldsbejakande ”vi och dom-tänkande”. (David Thurfjell, Södertörns högskola, 2014). 

 

 

6. Resultat och analys 

I denna del presenteras analysen och resultatet av denna studie. Jag har tittat på uppskattningsvis 

fem-sex timmar rörlig bild, av dessa har jag sedan valt ut tio filmer som jag gör en närmare analys 

av i denna studie. Först kommer en lista där de objekt/inslag jag iakttagit är markerade. Därefter 

görs en beskrivning av filmerna. I analysen av det här materialet har jag försökt identifiera syftet 

med filmerna och letat efter återkommande teman och mönster i det rörliga bildmaterialet. Sedan 

har jag försökt besvara frågeställningen. 

 

Jag har sedan analyserat utifrån Weisburds tretton mer specifika objekt/inslag i bildmaterialet, vilka 



17 

 

var följande: Vapen, kända ledare, IS-anhängare/followers, religiösa symboler, hotfulla uttryck, 

martyrskap/upphöjning, våldsinslag, uniformer, återkommande symboler/gester, stillbilder, blod, 

skadade och uppvisande av gisslan/kidnappade. 

 

Under namnet för varje videoinslag har jag gjort en lista där de objekt jag iakttagit tydligt framgår. 

När ordet är markerat med fetstil betyder det att det objektet/inslaget förekommer i filmen. Därefter 

följer en närmare beskrivning av den iakttagelsen inom parentes. 

 

Kort beskrivning av de fyra nedanstående filmerna: 

De här filmerna är mer eller mindre identiska med varandra. De inleds alla med klipp från tv-bilder 

på USA:s president Barack Obama och/eller Storbritanniens premiärminister David Cameron. 

Därefter kommer rubriken ”A message to..”. Scenen är sedan följande: Någonstans på en öken står 

två personer klädda i uniformer, varav den ena är kidnappad. Gisslan står på knä i en orange 

fångliknande uniform nästan identiskt med de som fångarna på Guantanamobasen bar. Den 

kidnappades händer är fängslade. Den maskerade IS-mannen står bredvid gisslan, bärandes ett 

skjutvapen på axlarna och en kniv i handen. Mannen från IS är klädd i svart heltäckande uniform. 

Både den kidnappade och mannen från IS talar med blicken riktad rakt in i kameran. Först säger 

gisslan några ord, sedan den maskerade mannen från IS. Meddelandet är riktat till ”America” eller 

”the allies of America” och låter väl inövat. Budskapet är att Amerika och dess allierade ska backa 

undan och ”lämna vårt folk ifred”. 

 

 Därefter hugger mannen från IS huvudet av gisslan. I samtliga filmer visas sedan rörliga bilder på 

det avhuggna huvudet som placerats ovanpå den dödes kropp. Omkring kroppen ligger en stor 

blodpöl. Sedan avslutas filmen med att en ny gisslan visas upp samtidigt som ett nytt hot mot 

”America” eller ”the allies of America” uttalas av den maskerade mannen som precis huggit halsen 

av gisslan. Mannen från IS verkar vara samma person i alla filmerna. 

 

”A message to America”  

Halshuggningen av James Foley. 

 

1. Vapen (Kniv, skjutvapen på axeln) 
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2. Kända ledare (Vet ej - maskerad) 

3. IS-anhängare/followers (Bara Foley och en IS-man) 

4. Religiösa symboler (Ja, IS-flagga) 

5. Hotfulla uttryck (Ja, hela situationen – särskilt talet till USA och Barack Obama när kniven 

riktas mot kameran). 

6. Martyrskap/upphöjning 

7. Våldsinslag (Ja, halshuggning) 

8. Uniformer (Foley bär en orange fångliknande uniform och IS-mannen bär en helsvart 

uniform och är maskerad) 

9. Återkommande symboler/gester (Ja, scenen och kroppsspråket i 

halshuggningsvideofilmerna är i stort sett identiska med varandra) 

10. Stillbild 

11. Blod (Ja, vid dödandet) 

12. Skadade 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade (Ja, James Foley och ytterligare en kidnappad – Steven 

Joel Sotloff. IS-mannen säger i samband med det: ”..the life of this American citizens 

depends on your decision Obama”. 

 

”A second message to America” 

Halshuggningen av Steven Joel Sotloff. 

 

1. Vapen (Kniv och skjutvapen på axeln) 

2. Kända ledare (Vet ej - maskerad) 

3. IS-anhängare/followers (Nej, Bara Sotloff och en IS-man) 

4. Religiösa symboler (Ja, IS-flagga i vänstra hörnet) 

5. Hotfulla uttryck (Ja, hela situationen – särskilt talet till USA och Barack Obama när kniven 

riktas mot kameran). 

6. Martyrskap/upphöjning 

7. Våldsinslag (Ja, halshuggning) 

8. Uniformer (Sotloff bär en orange fångliknande uniform och IS-mannen bär en helsvart 

uniform och är maskerad) 

9. Återkommande symboler/gester (Ja, scenen och kroppsspråket i 
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halshuggningsvideofilmerna är i stort sett identiska med varandra) 

10. Stillbild 

11. Blod (Ja, vid dödandet) 

12. Skadade 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade (Ja, Steven Joel Sotloff  och ytterligare en kidnappad – 

David Cawthorne Haines. IS-mannen säger i samband med det: ”..we take this opportunity 

to warn those governments that enter this evil allies of America against the Islamic state - to 

back off and leave our people alone”. 

 

”A message to the allies of America” 

Halshuggningen av David Cawthorne Haines. 

 

1. Vapen (Ja, kniv och skjutvapen på axeln) 

2. Kända ledare (Vet ej - maskerad) 

3. IS-anhängare/followers (Nej. Bara Haines och en IS-man) 

4. Religiösa symboler (Ja, IS-flagga i vänstra hörnet) 

5. Hotfulla uttryck (Ja, hela situationen – särskilt talet till Storbritannien och David Cameron 

när kniven riktas mot kameran) 

6. Martyrskap/upphöjning 

7. Våldsinslag (Ja, halshuggning) 

8. Uniformer (Haines bär en orange fångliknande uniform och IS-mannen bär en helsvart 

uniform och är maskerad) 

9. Återkommande symboler/gester (Ja, scenen och kroppsspråket i 

halshuggningsvideofilmerna är i stort sett identiska med varandra) 

10. Stillbild 

11. Blod (Ja, vid dödandet) 

12. Skadade 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade (Haines och ytterligare en kidnappad – Alan Henning. 

IS-mannen säger i samband med det: ”..If you, Cameron, persist in fighting the Islamic state. 

Then you, like your master Obama, will have the blood of your people on your hands” 
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”Another message to America and its allies” 

Halshuggningen av Allen Henning. 

1. Vapen (Ja, kniv och ett skjutvapen på axeln) 

2. Kända ledare (Vet ej - maskerad) 

3. IS-anhängare/followers (Nej, bara Henning och en IS-man) 

4. Religiösa symboler (Ja, IS-flagga i vänstra hörnet) 

5. Hotfulla uttryck (Ja, hela situationen – talet till Storbritannien och David Cameron när 

kniven riktas mot kameran) 

6. Martyrskap/upphöjning 

7. Våldsinslag (Ja, halshuggning) 

8. Uniformer (Ja, Henning bär en orange fångliknande uniform. IS-mannen bär en helsvart 

uniform och är maskerad) 

9. Återkommande symboler/gester (Ja, scenen och kroppsspråket i 

halshuggningsvideofilmerna är i stort sett identiska med varandra) 

10. Stillbild 

11. Blod (Ja, vid dödandet) 

12. Skadade 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade (Ja, Allen Henning och ytterligare en kidnappad – 

Peter Edward Kassig. IS-mannen säger i samband med det: ”..Obama you have started your 

airbombing [...] which keep constricting our people, so it’s only right we continue 

constricting the next of your people”. 

 

”Another message to America and its allies” 

Halshuggningen av Peter Edward Kassig och femton syrier. 

 

Till skillnad från de tidigare filmerna (som visar dödandet av de amerikanska journalisterna James 

Foley och Steven Sotloff och de brittiska biståndsarbetarna David Haines och Allen Henning), visas 

inte Peter Kassig vid liv framför kameran här. Denna film innehåller inte heller något tydligt ”nästa 

hot” eller något uppvisande av levande gisslan i samband med det. Men den avslutas med ett 

meddelande till Barack Obama. Den här filmen är betydligt längre och grövre än de andra. Första 

halvan av filmen består av grova krigsbilder där IS-krigare avrättar folk med skjutvapen. Det visas 

också upp mängder av skadade, både barn och vuxna, samtidigt som det rullar en engelsk text: ” By 
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Allah, we will never forget our people in Houla”, ”By Allah, we will never forget what you did to 

our people in Ghouta” och “ By Allah, we will never forget what you did to our people in Baniyas”. 

Alla namn på platser där tusentals syrier mist sina liv i massakrer som den syriska regimens 

anklagats för. 

 

I andra halvan av filmen visas bilder på hur de syriska männen med böjda ryggar och handfängsel 

runt armlederna förs till platsen där de minuterna senare ska bli brutalt avrättade. Fångarna 

kontrolleras av hårdhänta IS-män. När de närmar sig platsen för avrättningen tar alla IS-män varsin 

kniv ur en större samling knivar som placerats i en trälåda. Kameran zoomar in på knivarna och 

ljudet av knivbladen mot varandra är skarpt. Tittaren får sedan se hur omaskerade IS-män skär 

halsen av sexton män från den syriska armén. Detta utförs på kommando av en svartklädd maskerad 

IS-man. Det är grova scener – de sticker in en kniv i halsen, skär, öppnar upp och skär sedan lite till. 

Stora mängder blod samlas i pölar i sanden. Det är dramaturgiskt gjort och redigerat med 

specialeffekter som slowmotion och i efterhand pålagda ljud. Det zoomas in och zoomas ut. Filmen 

avslutas med att Kassigs avhuggna huvud visas upp, liggandes i sanden framför den maskerade IS-

mannens fötter. 

 

1. Vapen (Ja, diverse vapen såsom kniv, skjutvapen, stridsfordon, sprängmedel) 

2. Kända ledare (Mannen som talar i halshuggningsfilmerna är maskerad men påstås här vara 

”Jihadi-John”. Tidigare i filmen visas även bilder på kända ledare som t.ex. Usama bin 

Ladin, Abu Bakr al-Baghdadi). 

3. IS-anhängare/followers (Ja, ett stort antal i krigsbilderna, och även de femton IS-männen 

utöver den påstådda Jihadi-john som halshugger de syriska männen) 

4. Religiösa symboler (Ja, IS-flagga) 

5. Hotfulla uttryck (Ja, flera: namnet på filmen, krigsbilderna, hur IS-männen talar hotfullt 

osv) 

6. Martyrskap/upphöjning (Ja, i början av videon, t.ex. Usama bin Ladin) 

7. Våldsinslag (Ja, i krigsbilderna och halshuggningarna av de syriska männen) 

8. Uniformer (Ja – de syriska männen i svarta och IS-männen i militäruniformer) 

9. Återkommande symboler/gester (Ja, tillvägagångssättet vid halshuggningen även om de är 

fler denna gång) 

10. Stillbild 
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11. Blod (på krigsbilderna och under halshuggningarna) 

12. Skadade (Ja, på krigsbilderna visas såväl skadade barn som vuxna) 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade (Peter Edward Kassig och ytterligare sexton syrier som 

alla mördas i detta klipp.) 

 

”The Islamic State – Our State Is Victorious” 

Filmen inleds med att ett tiotal män sitter på knä i en ring och håller varandras händer. Männen ser 

ut att rabbla böner eller ramsor. Även barn syns i bild. Männen ser glada ut och kramar om 

varandra. Sedan visas krigsbilder – unga män som bär tunga vapen. Sedan återigen bilder på män 

som håller varandras händer. Islamiska statens flagga är hela tiden återkommande – svajandes i 

vinden. Videosekvenserna ger bilden av en enad grupp, en broderlig stämning. Men dessa bilder 

blandas med krigsbilder och hela tiden hörs skottlossning i bakgrunden. Under det fem minuter 

långa videoklippet sjunger en ung man på arabiska. Den engelska översättningen rullar i bild. 

Sångarens röst är mjuk: 

 

”Muslims, are you ready? After suffering for hundreds of years you will be given freedom. Our 

state is victorious! 

[..] 

The Islamic State – a blessing from Allah. Abu Bakr al-Baghdadi, we all pledge. Allegiance to him, 

the amir of the state. Our state is victorius! 

[..] 

We do everyone a favour – when we drop bombs on you. 

[..] 

You’re nightmare has come true. [..] Nothing will stop us. [..]  We are fighting for the cause of 

Allah. 

[..] 

 

Tv-bilder på Barack Obama klipps sedan in. Sången lyder då: ”You believe you have the power, 

weapons and a lot of might, but we will eventually kill you. Our state is victorius”. Sedan visas 

bilder på en mördad man. 

 

[..] 



23 

 

”You have no chance against our religion. Our state is victorious” 

 

Filmen avslutas med bilder från något som liknar ett torgmöte. En man talar högt i mikrofonen. 

Åhörarna (som enbart verkar bestå av män) skriker, hurrar och svarar. Ovanför publikens huvuden 

är det flera IS-flaggor. 

 

1. Vapen (Ja, skjutvapen, militärfordon, sprängämnen, bomber) 

2. Kända ledare (Ja, i sången hyllas Abu Bakr al-Baghdadi) 

3. IS-anhängare/followers (Ja, ett hundratal) 

4. Religiösa symboler (Ja, IS-flagga) 

5. Hotfulla uttryck (Ja, bl.a. hot om bombning) 

6.  Martyrskap/upphöjning (Upphöjning av Abu Bakr al-Baghdadi) 

7. Våldsinslag (Scener från bombningar, skottlossningar och liknande) 

8. Uniformer (Maskerade, beväpnade svartklädda män och/eller militäruniformer) 

9. Återkommande symboler/gester 

10. Stillbild 

11. Blod 

12. Skadade (Nej, däremot en död man i samband med att hot riktas mot Obama) 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade 

 

”The Islamic State of Iraq and al-Shãm – The end of Sykes-Picot” 

Filmen visar en ung IS-krigare som påstås vara från Chile. Mannen går runt vid en tidigare gräns 

mellan Irak och Syrien (Bilad al-Shãm). Nu hissar han Islamiska statens flagga här. Han visar 

tomma hus och tomma bilar och berättar om hur fega soldaterna som krigar mot IS är; ”de lämnar 

sina uniformer och flyr. Ingen klarar av att slåss mot IS.” Mannen gör narr av irakiska armén. Han 

visar på en karta hur de tidigare gränserna sett ut och förklarar att de inte existerar i dag. Han säger 

att det är den första men inte den sista gränsen Islamiska staten kommer att förgöra. Han berättar 

vidare om att IS är starka och att de har både flygplan och helikoptrar. Mellan de olika scenerna 

hörs ljudet av knivar som dras. IS-krigaren visar upp ett tjugotal män som sitter fångna i ett 

bunkerliknande rum. Han förklarar att många av dem är shiamuslimer och har arbetat vid gränsen. 

Medan kameran filmar alla säger IS-krigaren: ”Look att theese idiots”. Han berättar vidare om hur 

Islamiska staten planerar att spränga olika byggnader och filmar när de vid ett tillfälle spränger en 
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polisstation i luften. Arabisk musik hörs periodvis i bakgrunden.  

 

1. Vapen (Ja, skjutvapen, knivljud och sprängmedel) 

2. Kända ledare 

3. IS-anhängare/followers (Ja, flertalet stridande för IS) 

4. Religiösa symboler (Ja, IS-flagga) 

5. Hotfulla uttryck (Ja, ljudet av ett knivblad. Talet till väst; ”titta vad som sker när ni ber Amerika 

om hjälp”) 

6.  Martyrskap/upphöjning 

7. Våldsinslag (Scener från bombningar, män med tunga vapen) 

8. Uniformer (Män med militäruniformer) 

9. Återkommande symboler/gester (Islamiska statens flagga hissas) 

10. Stillbild 

11. Blod 

12. Skadade 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade (Ja, ett tjugotal – flera av dem påstås vara shiamuslimer 

och/eller personer som vaktat gränsen) 

 

“Jihadi training camp: ISIS killers learn how to fight” 

Vad som ser ut att vara flera hundra unga män filmas här när de deltar i ett träningsläger någonstans 

i en öken. Det är nyrekryterade jihadister som är där för att lära sig att kriga. Ett tiotal män deltar i 

varje övning medan resten tittar på. Betraktarna sitter på knä i en helvit klädsel som närmast liknar 

en träningsoverall. I övningarna får de lära sig att både ge och ta emot sparkar och slag. Tränarna 

bär tunga vapen och skjuter mot jihadisterna under övningarna. Arabisk musik är inklippt i 

bakgrunden av videomaterialet i övrigt sägs inget. 

 

1. Vapen (Ja, skjutvapen) 

2. Kända ledare 

3. IS-anhängare/followers (Ja, gissningsvis ett hundratal som är där för att tränas) 

4. Religiösa symboler (Ja, Islamiska statens flagga) 

5. Hotfulla uttryck (Ja, de skjuter mot sina egna krigare i övningarna) 

6.  Martyrskap/upphöjning 
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7. Våldsinslag (Ja, de skjuter, sparkar och slår mot sina egna krigare i övningarna) 

8. Uniformer (”Tränarna” har militäruniformer, de som ska tränas är klädda i vita träningskläder) 

9. Återkommande symboler/gester 

10. Stillbild 

11. Blod 

12. Skadade 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade 

 

“There is no life without jihad” 

Inslaget börjar med stillbilder på krigare och en uppmaning om att svara ”Allah and his messenger”, 

i bakgrunden hörs arabisk musik. En man pratar arabiska. Den första filmsekvensen är från ett 

grönområde. På en lerig stig, mellan höga gröna buskar kommer ett tiotal män gåendes på rad med 

tunga vapen i sina händer. Den sista mannen bär på en flagga från Islamiska staten. Nästa klipp är 

filmat när de sitter i skräddarställning på marken. Männen har placerat sig på rad och tittar in i 

kameran. Fortfarande med vapen i sina händer och en IS-flagga i bakgrunden. En av IS-männen 

börjar tala engelska: ”What gives you life is jihad”. Han berättar vidare hur “bröder” från hela 

världen kommit hit, han räknar upp: Bangladesh, Irak, Kambodja, Australien, Storbritannien. 

 

Männen turas om att prata. Namnskylten som lagts på i efterhand låter oss veta att de kommer från 

Storbritannien och Australien. Det gemensamma budskapet är att få folk att göra jihad. Flera av 

dem refererar till koranen och haditherna när de pratar. De uppmanar också: “Wake up” [..] “Read 

the book of Allah, read the koran, then everything will be clear to you”. 

 

Sedan följer bilder på maskerade män i mörker med skjutvapen. Därefter tillbaka till männen som 

sitter i ring. Sedan ett klipp från de maskerade männen i mörkret igen. Tillbaka till grönområdet. 

Och så bilder från männen i mörkret igen. En av männen förklarar att när det kommer till jihad 

finns det två typer av människor. De som gör allt för att skaffa sig en anledning att göra jihad, och 

de som gör allt för att skaffa sig en ursäkt för att undvika att göra jihad. 

 

Männen ser glada ut, de skrattar och ler och vid ett tillfälle drar en av dem en annan i skägget. 

Filmen avslutas med en stillbild på en ung man från Australien. På bilden har de klippt in textraden: 

”Coming soon. Brother Abu Khaled al Cambodi from Australia.” 
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1. Vapen (Ja, skjutvapen) 

2. Kända ledare 

3. IS-anhängare/followers (Ett tiotal – de som pratar) 

4. Religiösa symboler (Ja, IS-flagga) 

5. Hotfulla uttryck (Inte direkt, förutom bärandet av vapen) 

6.  Martyrskap/upphöjning 

7. Våldsinslag 

8. Uniformer 

9. Återkommande symboler/gester 

10. Stillbild (Ja, i början och i slutet av filmen) 

11. Blod 

12. Skadade 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade 

 

”British ISIS fighter: We kill every soldier you send” 

Klippet inleds med arabisk musik samtidigt som kameran sveper över de sex IS-anhängarna och 

texten ”Wait. We are also waiting for you” har klippts in i bilden. Islamiska statens flagga är hissad i 

bakgrunden. En man börjar prata och säger: ”We are waiting for you” och just den meningen ska 

visa sig återkomma flera gånger i filmen. Sedan följer flera verbala hot: ”Try to come. We will kill 

every single soldier”. Följt av: ”We will chop off the heads of whoever you will bring”. Mannen 

vänder sig senare om och pekar på IS-flaggan och säger att den i framtiden kommer att vara på Vita 

huset. 

 

Därefter börjar en man tala på franska. Han talar då direkt till ”the swine Francois Hollande” och 

säger att IS ska hämnas det blod som har spillts på grund av Frankrikes handlingar. Han påstår att 

ett krig mot islam förs, men att Islamiska staten är beredda.  

 

Sedan börjar en man tala på tyska. Först aggressivt gentemot europeiska politiker – en av dem 

Angela Merkel, sedan tillmötesgående till sina ”bröder” som han uppmanar att göra jihad. ”Come 

home. Come to the land of muslims. The whole world has gathered towards the muslims.” 
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1. Vapen (Ja, skjutvapen) 

2. Kända ledare 

3. IS-anhängare/followers (Ja, de sex som sitter på rad) 

4. Religiösa symboler (Ja, IS-flagga) 

5. Hotfulla uttryck (Flera verbala hot; ”we will kill every soldier you send”) 

6.  Martyrskap/upphöjning 

7. Våldsinslag 

8. Uniformer (Militäruniformer förekommer) 

9. Återkommande symboler/gester 

10. Stillbild 

11. Blod 

12. Skadade 

13. Uppvisande av gisslan/kidnappade 

 

Hur presenterar sig Islamiska staten i sitt rörliga bildmaterial? 

Bilden Islamiska staten förmedlar av sig själv är att det är en stark och enad rörelse som inte 

kommer att vika sig förrän den nått sitt mål, och för att uppnå det är rörelsen beredd att ta till vilka 

metoder som helst. 

 

Ett exempel på när rörelsen försöker förmedla det är videon från ett av Islamiska statens 

träningsläger (“Jihadi training camp: ISIS killers learn how to fight”). En video där IS spänner 

musklerna och försöker visa att de är stora och mäktiga. Man kan anta att videon släpptes och 

spreds just för att rörelsens motståndare skulle bli medvetna om att Islamiska staten är farlig och 

något att räkna med. 

 

Men Islamiska staten visar också upp en bild av broderskap och gemenskap i flera av filmerna. 

Bland annat när bilder rullar från torgmöten där åhörarna kramas och lägger armarna om varandra – 

som i filmen ”The Islamic State – Our State Is Victorius” eller i filmen ”There is no life without 

jihad” när en av männen ”skojar” med en annan genom att dra honom i skägget. I flera av de 

analyserade filmerna talar jihadisterna också specifikt till vad de kallar för ”sina muslimska bröder”. 

När de gör det använder de sig av flera klassiska retoriska grepp för att övertyga potentiella nya 
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anhängare. Man kan i analysen av deras tal se exempel på Johannessons beskrivning av ethos, logos 

och pathos som redogjorts för i teoridelen (Johannesson, 2006:18-26). 

 

Islamiska staten för nämligen återkommande en argumentering om att hela världen skulle vara emot 

muslimer (logos). Som i filmen ”British ISIS fighter: We will kill every soldier you send” när 

jihadisterna säger att hela världen har gått samman mot muslimerna. Eller i de fyra filmerna där 

gisslan avrättas när filmerna avslutas med ett budskap direkt riktat till Amerika och dess allierade 

om att de ska backa undan och ”lämna vårt folk ifred”. 

Islamiska staten erhåller också en stark effekt av typ ethos genom den maktposition de innehar. I 

detta fall som talespersoner för Islamiska staten och – som de påstår – med Allah på sin sida. I 

filmen ”The Islamic State – Our State Is Victorius” är en av flera upprepade textrader i sången som 

spelas som bakgrundsmusik att Islamiska staten är en välsignelse från Allah. 

 

Jihadiströrelsen väcker också känslor (pathos) genom sitt tal när de berättar om den förföljelse 

muslimer utsatts för, och de vädjar nu om hjälp av sina muslimska bröder att upprätta ett islamiskt 

kalifat där världens alla muslimer kan leva i fred. 

 

Vad kan det finnas för syften med filmerna och vilka riktar de sig till? 

Min analys visar att det här bildmaterialet har flera syften och riktar sig till flera målgrupper. Dels 

till de redan övertygade – med en våldsförhärligande och romantiserad bild av kriget, dels som 

psykologisk krigsföring för att skrämma civilbefolkningen och/eller motståndsrörelser. Filmerna 

produceras även i provokativt syfte. Särskilt riktat mot utlandet och kanske främst USA. Jag menar 

också att det finns anledning att tro att de här filmerna publiceras i PR-syfte för att göra 

jihadistgruppen kända (ökända?) över hela världen, sprida sin ideologi och genom det lyckas 

övertyga och rekrytera enskilda individer på gräsrotsnivå som kanske till och med kan utföra 

egenplanerade attacker. 

 

I materialet från Islamiska staten går att finna såväl våldsförhärligande filmer, som filmer där 

jihadiströrelsen framställer sig som varma och broderliga och håller varandras händer, klappar 

varandra på axeln skrattar och kramas. Filmerna är troligen avsedda att väcka olika känslor hos de 

olika målgrupperna. De grövre filmerna med våldsinslag kan uppfattas som frånstötande för någon 
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som inte är övertygad, medan samma film kan verka motiverande för en person som sympatiserar 

med Islamiska statens åsikter, värderingar och sätt att tolka islam. 

 

När Islamiska staten publicerar sina våldsfilmer är det ett tydligt exempel hur jihadiströrelsen 

använder medierna för att sprida sitt budskap. Enligt McQuails masskommunikationsteori ”A 

transmission model” handlar masskommunikation om en process där information överförs av 

medierna men budskapet styrs av källan. Medier överför information från till exempel en PR-byrå 

till en bredare publik. (McQuail, 2010:70). I detta fall kan dock PR-byrån bytas ut mot Islamiska 

staten. Användandet och utformandet av videofilmer kan alltså antas vara en del av en större PR-

strategi. Här blir det därför intressant att ställa Lasswell’s fråga: ”Vem säger vad, genom vilken 

kanal, till vem, med vilken effekt?” (McQuail, 2010:70). Alltså, vems/vilkas sanning är det 

medierna sprider vidare? I detta fall är det alltså Islamiska staten som spelar in 

propagandavideofilmer, sprider dem via sina mediekanaler och om materialet är tillräckligt 

intresseväckande rapporterar nyhetsmedierna om dem. 

 

Islamiska statens användande och spridande av rörligt videomaterial är också ett exempel på 

medialisering. Jihadiströrelsen vet att de här filmerna kommer väcka internationell, medial 

uppmärksamhet eftersom de passar in i medieformatet – och filmmakandet används här som ett 

medium genom vilket man skickar budskap. Det kortare klippformatet passar också bra in i 

medieformatet i och med att publikens uppmärksamhetsspann minskar. Flera av filmerna innehåller 

också Hernes exempel på vinklingar, som tillspetsning (tydligt budskap), polarisering (krig och 

konflikt), intensifiering (våld) och personifiering (identifikation). Vad gäller avrättningsfilmerna så 

är det korta filmsekvenser som väcker känslor starka känslor hos tittaren genom att de innehåller 

konflikter, våld och dramatik. De har ett också ett tydligt budskap och uppvisandet av gisslan gör att 

man som tittare identifierar sig med dem och deras anhöriga.  

 

Och i fallet med avrättningsvideofilmerna är det troligt att syftet med dem är att sprida skräck och 

marknadsföra sig som en våldsam rörelse som inte skyr några medel när den avancerar och 

expanderar. Genom att vara medvetna om medielogiken kan jihadisterna medieanpassa sina uttryck 

efter vad som efterfrågas av – och/eller passar in i – medierna. Jihadiströrelsen ökar därmed sin 

kontroll över vilket material som sprids i medierna och hur det vinklas. Och detta, hur 

propagandistiska källor lärt sig att medieanpassa sitt material för att de ska få genomslag i 
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medierna, är något som Häger skriver om. För hur man skapar rubriker och får uppmärksamhet i 

medierna intresserar såväl politiker, påtryckargrupper och PR-folk (Häger, 2009:113). 

 

Men publiceringen av våldsfilmer är också ett exempel på mediatisering. För precis som Hjarvard 

beskriver så skapas, sprids och reproduceras bilden av vad religion är till stor del av medierna. Och 

det faktumet utnyttjar Islamiska staten. För uppmärksamheten och utrymmet rörelsen får i medierna 

gör också att den når ut ytterligare med sitt budskap och sin propaganda, vilket gör att bilden av 

islam i medierna allt oftare får representeras av dess tolkning av religionen. 

 

Jihadiströrelsen använder två retoriska begrepp som är vanligt förekommande inom reklamfilmer; 

genus demonstrativum och genus deliberativum. En typ av argumentering som lovordar eller 

fördömer. Här fokuseras det på det positiva med någonting och sedan ställs publiken inför ett val 

som efter den övertygande argumenteringen ska vara självklart, liknande; vill du vara en bra 

människa eller dålig? (Johannesson, 2006: 263-264). Detta finner man exempel på i flera av 

Islamiska statens videofilmer. Publiken informeras om den påstådda förföljelsen som man upplever 

att muslimerna utsätts för av väst, de informeras vidare om situationen i Syrien och därefter följer 

en uppmaning om att göra väpnad jihad. Efter de här filmerna blir den outtalade men kvarhängande 

frågan; vill du vara en god muslim eller dålig? 

 

Vad kan man se för återkommande teman i filmerna? 

Studien visar att tunga vapen förekommer i samtliga av de filmer som analyserats. Det framgår  

också att majoriteten av filmerna innehåller våldsinslag, bland annat flertalet halshuggningar. I flera 

av filmerna riktas också direkta verbala hot mot högt uppsatta politiker som Barack Obama, David  

Cameron, Angela Merkel med flera. IS kräver att politikerna och dess trupper ska lämna Islamiska  

staten ifred, om inte kommer IS att ta livet av gisslan. Flera av hoten om att döda gisslan genomförs  

senare. 

 

Resultatet tyder på att jihadiströrelsen använder mediedramaturgiska verktyg för att passa in i  

medieformatet, och även hur de här filmerna i sig är ett medium. Man kan också se hur  

jihadiströrelsen tar till klassiska retoriska verktyg för att få medial uppmärksamhet, väcka  

känslor och övertyga folk om att Islamiska statens världsbild är den sanna. 
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Ett retoriskt grepp IS använder är comparatio – en argumentering då man jämför ett större brott med 

ett mindre (Johannesson, 2006:26). I detta fall legitimerar Islamiska staten sitt användande av våld 

(ett mindre brott) genom att påstå att det pågår ett angreppskrig mot islam (ett större brott). IS 

menar då att rörelsen därför behöver agera med våld, mot det de uppfattar som ett hot mot sina 

muslimska bröder och systrar. 

 

Ett exempel på det är i filmen ”British ISIS fighter: We kill every soldier you send” då en IS-

anhängare uppmanar sina muslimska bröder att komma hem och senare påstår att “The whole world 

has gathered towards the muslims.”. Denna retorik kan också sägas vara ett exempel på de tre 

språkhandlingarna; docere, delectare och movere (Johannesson 2006:19). Islamiska staten 

informerar om vad de tycker sig se sker i världen, de argumenterar sedan kring vad man bör göra åt 

det och samtidigt försöker de väcka intresse och inspirera nya jihadister att ansluta sig. 

 

Det är tydligt att det inom jihadiströrelsen, som i så många andra våldsbejakande miljöer, används 

en ” med oss eller mot oss”-retorik. 

 

Ett exempel på det är i filmen ”There is no life without jihad” när en av jihadisterna delar upp 

människorna (eller kanske snarare muslimerna) i två grupper med olika syn på jihad. Den ena är de 

som gör allt för att skaffa sig en anledning att göra jihad, den andra de som gör allt för att skaffa sig 

en ursäkt för att undvika att göra jihad. Här är mitt antagande att denna uppdelning görs för att 

åhöraren ska känna att man som en god och modig muslim vill tillhöra den första gruppen. Vilket 

också betyder att man är det motsatta – en dålig och feg muslim – om man tillhör den senare 

gruppen. 

 

 

7. Diskussion och slutsats 

Studien visar att de här filmerna har flera syften och därmed också riktar sig till flera målgrupper. 

Dels till de redan övertygade – med en våldsförhärligande och romantiserad bild av kriget, dels som 

en form av psykologisk krigsföring för att verka avskräckande för civilbefolkningen och 

motståndsrörelser på fältet. Det framstår som att filmerna också används i provokativt syfte – 

särskilt riktat mot utlandet, och kanske främst USA. Men också i rent marknadsföringssyfte för att 
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göra jihadiströrelsen känd (eller ökänd?) över hela världen, sprida sin ideologi och därigenom också 

lyckas övertyga och rekrytera individer på gräsrotsnivå. Som ”i bästa fall” agerar på egen hand. 

 

I det rörliga bildmaterialet från Islamiska staten återfinns såväl brutala våldsfilmer, som filmer där 

jihadiströrelsen framställer sig som varma och broderliga. Det framstår som att filmerna är avsedda 

att väcka olika känslor hos de olika målgrupperna – ibland fyller en och samma film flera 

funktioner hos flera målgrupper. De grövre filmerna med starka våldsinslag kan till exempel 

uppfattas som frånstötande för den ofrälste men motiverande för någon som redan är övertygad. 

 

Mitt resultat visar att Islamiska staten är mycket medveten om hur rörelsen kommunicerar sitt 

varumärke, om bilden den sänder ut av rörelsen och vilka konsekvenserna av det kan bli. Och i en 

tid då en stor del av världens befolkning är uppkopplad har jihadisterna i Islamiska staten insett att 

det är där de bör vara för att sprida sina budskap och sin ideologi. Och trots att vi ser ett 

medielandskap i ständig förändring, så är jihadisterna snabba på att ta till sig modern teknik och att 

visa upp sig på nya forum. De har till exempel jihadistforum på Facebook, egna Youtubekanaler och 

innehar Twitterkonton där de delar länkar till de senaste filmerna. 

 

Jag är medveten om att det skulle kunna finnas andra omständigheter som skulle förändra resultatet. 

Kanske främst de val som gjorts i urvalsprocessen, som var avgörande för vilket material 

undersökningen skulle komma att utgå från. Jag tror till exempel att resultatet skulle se annorlunda 

ut om studien undersökte det arabiskspråkiga videomaterialet. Man skulle till exempel kunna tänka 

sig att flera av filmerna skulle vara rena rekryteringsfilmer och därför kanske inte vara fullt så 

grova, utan snarare visa upp en förskönad bild av kriget och en glorifiering av de IS-krigare som är 

på plats. 

 

Studier som den här är viktiga för att synliggöra hur organisationer som IS använder internet som 

forum för rekrytering och spridandet av sin ideologiska världsbild. Organisationernas mål verkar 

vara att få nya personer att ansluta sig till rörelserna, att skapa en virtuell samhörighet över 

nationsgränser som kanske till och med blir så stark att enskilda individer väljer att utföra attacker. 

Och för att identifiera hur man kan arbeta för att förhindra den starka rekryteringen av unga män 

som de facto sker till de här grupperna behövs liknande studier göras. 
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Ett förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur och var jihadiströrelser syns och 

uttrycker sig mer specifikt i sociala medier, eller att titta närmare på vilka personer som hyllas i de 

här kretsarna och hur de framställs. 
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