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”  

I say to you: that we are in a battle,  
and that more than half of this battle is taking place in the battlefield of the media.  
And that we are in a media battle in a race for the hearts and minds of our Umma. 

Brev från Ayman al-Zawahiri till Abu Musab al-Zarqawi 9 juli 2005 
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Förord 

Försvarshögskolan och dess Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) fick 2014 i 
uppdrag av den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism att 
författa en rapport om våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier. 

Bakgrunden till rapporten är att det sedan 2012 rest uppemot 300 personer från Sverige till Syrien för att 
ansluta sig till terroristorganisationer. Några av dessa personer samt sympatisörer till Islamiska staten och 
al-Qaida är aktiva och sprider budskap på sociala medier. 

Denna rapport har författats av Linus Gustafsson och fokuserar på våldsbejakande islamistisk extremism 
på svenskspråkiga Facebook-grupper. 

Förhoppningsvis kan denna rapport bidra till ny kunskap om våldsbejakande islamistisk extremism och 
hur sociala medier används för rekrytering och propaganda. 

 

Lars Nicander 
Chef, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) 
Försvarshögskolan 
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Sammanfattning 

Syrien och Irak har kommit att bli den globala jihadismens epicentrum och personer inom våldsbejakande 
islamistiska extremistgrupper och rörelser som Islamiska staten och al-Qaida sprider sina budskap på 
sociala medier. Denna rapport syftar till att beskriva hur sociala medier används för propagandaspridning 
samt vilka motiv och orsaker som går att skönja i några av de svenskspråkiga Facebook-grupperna och 
profilerna under perioden 2012-2014.  

Studien visar att Facebook används som en plattform för svenskspråkiga grupper och profiler för att (1) 
sprida officiell propaganda från terroristorganisationer som Islamiska staten och al-Qaida. Facebook 
används också för att (2) sprida inofficiell propaganda till fördel för terroristorganisationer som Islamiska 
staten och al-Qaida. Facebook används som en plattform för försök till rekrytering till IS. 

Informationen som sprids sker dels från personer i Sverige och dels från personer som rest från Sverige till 
Syrien och IS-kontrollerade områden. Hyllningar till våldsbejakande islamistiska ideologer och 
terroristorganisationers ledare sprids genom texter, bilder, fotografier och videos. Personer från Sverige 
som befinner sig i Syrien kommunicerar ”hem” till Sverige genom reseberättelser från IS-kontrollerade 
områden. 

Inom dessa profiler och grupper går att finna ett antal motiv och orsaker till varför någon sympatiserar 
med våldsbejakande islamistiska ideologier och rörelser, samt argument för att någon ska resa till Syrien för 
att ansluta sig till IS. Ett antal faktorer varvas och överlappas: humanitära, religiösa, ideologiska motiv 
tillsammans med martyrskap och något som kan ses som äventyr, våld, vapen och gemenskap. 

Orsakerna och motiven kan inte ses som hela förklaringen till varför någon radikaliseras, väljer att 
sympatisera med, eller ansluta sig till, terroristorganisationer som Islamiska staten eller al-Qaida. 
Rapporten är dock försök till ett bidrag till en djupare kunskap om motiv och orsaker. 
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Akronymer och begrepp 

al-Dawla staten, nationen, dynastin 

al-hamdu lillāh prisa gud (också alhamdulillāh) 

Ansar någon som hjälper, beskyddare, stödjare 

AQ al-Qaida 

AQI  al-Qaida i Irak 

AQAP  al-Qaida på Arabiska halvön 

DAESH Dawlat (Nation) (al-) Islāmiyya (fī’l-) ‘Irāq (wa’s-) Shām (Levanten/större Syrien), ISIS på 
arabiska. Ligger nära det arabiska ordet för ”krossa” eller ”trampa” 
 

Da’wa  kallelse till islam, mission samt i vissa fall även uppmaning till jihad 

Dhikr muslimsk andaktsform 

Dhimmi icke-muslim som är medborgare i en islamisk stat och tillhör en tillåten religion 

Dua åkallan, förbön 

Dunya denna värld 

Extremism rörelser, ideologier eller personer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. En 
ytterlighet på en hypotetisk skala 
 

Firdaws högsta nivån i paradise (även jannah) 

Fisabililllah för Guds skull 

FSA Fria syriska armén 

Ghuraba främlingar, utlänningar 

Hadith berättelse om vad profeten Muhammad ska ha sagt eller gjort 

Haram  förbjudet enligt islamisk lag 

Hidayah vägledning 

Hijra emigration 

ICSR International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence 
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Insha’Allah om gud vill, uttalande om framtiden 

IS Islamiska staten 

ISIS/ISIL Islamiska staten i Irak och Syrien/Levanten (as-Shām) 

Islamism(-er) rörelser, organisationer, partier men också ideologier och tankeströmmar som har det 
gemensamt att man pläderar för religionens tillämpning som samhällsordning, som grund för 
administration och rättssystem 
 

ITU Internationella teleunionen 

Jannah paradiset, himlen (även firdaws) 

Jihad kamp, strävan 

Jihadism ideologisk strömning som menar att våldsam kamp för Guds sak är en individuell religiös plikt 
för nutida muslimer. Ibland används begreppet ”salafi-jihadism” eller ”jihadi-salafism” (se 
Salafism) 
 

Jizya den skatt som en “dhimmi” förutsätts betala som skyddad medborgare  
i en islamisk stat 
 

JN  Jabhat al-Nusra, ibland även Nusra-fronten 

Kafir/kufr vantrogna, vantro, kätteri, heresi; pejorativ benämning på icke-islam som markerar en tydlig 
uppdelning mellan sanning och osanning; kan användas för att legitimera avståndstagande eller 
våldsam kamp från muslimers sida 
 

Kalif Guds sändebuds efterföljare/ställföreträdare, den allmänt vedertagna titeln på ledaren för den 
islamiska staten (namnet på IS ledare/”kalif” är Abu Bakr al-Baghdadi) 
 

Kalifat det politiska ämbete inom den islamiska världen, som innehades av en kalif (Islamiska staten  
deklarerade ett kalifat 29 juni 2014) 
 

Mabrouk gratulationer 

Murtadeen avfälling  

Muhajireen migranter 

Mujahedeen heliga krigare 

Munafiqeen hycklare, hypokriter 

Naseeha råd 

POW Prisoner of War, krigsfånge 

Propaganda idéer eller uttalanden som kan vara falska eller överdrivna och används för att erhålla 
stöd för i detta fall en våldsbejakande ideologi och terroristorganisationer 
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Rahimahulla må Allah vara barmhärtig mot honom 

Salafism benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars företrädare säger sig vilja återgå till islams 
grundläggande källor 
 

SAW “sallā Allahu ʿalayhi wa sallam”. Arabiska för “må Guds frid och välsignelser vara över honom” 
 

Shahada islams trosbekännelse 

Shaheed  martyr 

Sharia enligt islam den gudomliga lagen, dvs. den vägledning som Gud ger människorna och som har 
uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed 
 

Shura råd, konsultation 

Sunnah profeten Muhammeds tradition, uttalanden och handlingar 

Sura term för kapitel i koranen 

SWT “Subhanahu Wa Ta'ala”. Arabiska för  “ärad är han och upphöjd”. SWT används efter att 
någon åberopat “Gud” (“Allah”) 
 

Taghut  gå över gränsen (också taaghoot) 

Takfir att förklara någon vantrogen 

Tawhid islams bekännelse till Guds enhet, uttryckt i trosbekännelsens (shahadas) första led ”Ingen gud 
utom Gud”, och de konsekvenser denna bekännelse medför 
 

Terrorism brottsliga handlingar som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om de 
syftar till att (1) injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp; (2) tvinga 
offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd; 
eller (3) destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller 
sociala strukturer. I denna rapport används också de organisationer som förtecknats i EU:s och 
FN:s så kallade terroristlistor 
 

Utländska 
stridande  

personer som reser till en annan stat än den stat där den berörda personen har sin hemvist eller 
är medborgare, i syfte att begå, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar eller att ge 
eller få terroristträning, även när detta sker i samband med väpnade konflikter (används 
synonymt till ”utländska terroriststridande”, eng. ”foreign terrorist fighters” och ”foreign 
fighters”) 
 

Våldsbejakande 
radikalisering 

den process då en person eller grupp börjar främja olagligt våld i politiskt eller ideologiskt syfte 
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Rapporten 

Syrien och Irak har kommit att bli den globala jihadismens epicentrum. För att sprida sina budskap och 
rekrytera individer använder terroristorganisationer sociala medier som ett av flera verktyg. Denna rapport 
behandlar våldsbejakande islamistisk extremism och social media med särskilt fokus på svenskspråkiga 
grupper och profiler på Facebook. 

Sociala medier är digitala mötesplatser där användare kan publicera text, ljud och videoklipp. Internet, 
tillsammans med sociala medieverktyg, suddar ut gränser i tid och rum och användare över hela världen 
kan mycket lätt och snabbt kommunicera med varandra i chattar och kommentarsfält. Sociala medier 
karakteriseras av att det är användarna som producerar och reproducerar materialet som publiceras i dess 
forum. Traditionella medier, redaktörer eller journalister är inte de som styr innehållet – det är 
användarna. Dessa användare har också möjlighet till att verka under anonymitet och tillskriva sig en 
annan eller flera identiteter. 

Internet och sociala medier har kommit att bli ett informations- och kommunikationsverktyg för 
miljontals människor och en del av modern krigföring och brottslighet. Konflikten i Syrien har kommit 
att kallas ”Det första YouTube-kriget”1 – som jämförelse till ”tv-kriget” som utvecklades under 
Vietnamkriget. Islamiska staten (IS) och dess anhängare har kommit att utnyttja internet och sociala 
medier till fullo för att rekrytera människor och sätta skräck i de som inte är beredda att acceptera dess 
våldsbejakande ideologi och praktik. Internet har också över tid kommit att bli allt viktigare för 
jihadiströrelser och terroristgrupper och detta är inte något som endast är kopplat till IS, Syrien och Irak.2 
Utvecklingen av detta har framförallt skett sedan slutet av 1990-talet och framåt – i takt med globalisering 
och den informationsteknologiska utvecklingen.3 Sociala medier och hemsidor har primärt använts som 
verktyg för propaganda och indoktrinering men också spridande av instruktioner om modus operandi eller 
sprängmedelstillverkning och i dag utgör internet och dess forum det största biblioteket för 
jihadistlitteratur.4 

Arabiska våren med uppror i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern spreds till Syrien och utmynnade 
2011 i omfattande demonstrationer och uppror mot den syriska regeringen vars president, Bashar al-
Assad, avsågs att störtas. Den syriska staten, som varit en diktatur sedan 1963, har hållit ett hårt grepp om 
civilbefolkningen och begått grova övergrepp samt kränkt de mänskliga rättigheterna. Ett 100-tal väpnade 
grupper har efterhand uppstått och under sommaren 2011 bildades Fria syriska armén (FSA) av desertörer 

                                                      
1 Bakker, Edwin, Paulussen, Christophe & Entenmann, Eva. ”Dealing with European Foreign Fighters in Syria: 
Governance Challenges & Legal Implications”, International Centre for Counter-Terrorism, December 2013, s. 9, 
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-Paulussen-Entenmann-Dealing-With-European-Foreign-Fighters-
in-Syria.pdf  
2 Rogan, Hanna (2006) Jihadism Online – A study of how al-Qaida and radical Islamist groups use the Internet for 
terrorist purposes, Forsvarets forskningsinstitutt, http://www.ffi.no/no/Rapporter/06-00915.pdf  
3 Recruitment and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe (2008) The International Centre for the 
Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), King’s College London, http://icsr.info/wp-
content/uploads/2012/10/1234516791ICSREUResearchReport_Proof1.pdf  
4 Lia, Brynjar. ”Al-Qaeda online: understanding jihadist internet infrastructure”, Jane’s Intelligence Review, 2006-01-
01 

http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-Paulussen-Entenmann-Dealing-With-European-Foreign-Fighters-in-Syria.pdf
http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Bakker-Paulussen-Entenmann-Dealing-With-European-Foreign-Fighters-in-Syria.pdf
http://www.ffi.no/no/Rapporter/06-00915.pdf
http://icsr.info/wp-content/uploads/2012/10/1234516791ICSREUResearchReport_Proof1.pdf
http://icsr.info/wp-content/uploads/2012/10/1234516791ICSREUResearchReport_Proof1.pdf
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från den syriska armén. 2012 kom dock alltfler jihadistiska grupper att kapa en stor del av det väpnade 
upproret. 

I Syrien utbröt strider mellan FSA och Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL, sedermera IS) och ISIL 
har över tid kommit att kontrollera ett allt större område i Syrien och Irak samtidigt som allt fler 
människorättsorganisationer rapporterar om ISIL/IS och Jabhat al-Nusras (JN) övergrepp. Den 
humanitära situationen i Syrien och Irak är katastrofal och miljontals människor har flytt från Syrien 
samtidigt som över sju miljoner människor är på flykt inom landets gränser. En internationell koalition 
har skapats för att försöka slå ut IS militärt men någon politisk och diplomatisk lösning av konflikten är 
inte synlig. Det bedöms att över 20 000 utländska stridanden rest till Syrien från över 90 länder.5 
Konflikten i Syrien och Irak kommer sannolikt inte att avta i närtid och personer från Sverige och 
omvärlden kommer fortsätta att ansluta sig till IS och andra väpnade grupper i regionen. 

Säkerhetspolisen bedömer att uppemot 300 personer rest från Sverige för att ansluta sig till väpnade 
islamistiska grupper i Syrien och Irak – framförallt IS. Flera av de individer som rest till Syrien och Irak, 
tillsammans med sympatisörer i Sverige, delar, ”gillar”, kommenterar och på olika sätt sprider IS, Jabhat 
al-Nusras och al-Qaidas (AQ) propaganda i svenskspråkiga sociala medieforum. Säkerhetspolisen skriver 
följande i sin bedömning: 

I samband med konflikten i Syrien och Irak har vi sett i sociala medier att våldsfrämjande islamistiska 
uttalanden från personer med koppling till Sverige blivit mer påtagliga. Det finns illavarslande tecken 
på en normalisering av den retorik och propaganda som al-Qaida och ISIL använder, även hos mycket 
unga personer i Sverige. Vi är medvetna om den risk som utgörs av att grupper eller enskilda personer 
i Sverige kan radikaliseras via Internet och i värsta fall drivas till att begå våldshandlingar här i landet 
eller utomlands.6 

Våldsbejakande islamistisk extremism i en svensk kontext är understuderat. Likaså finns en avsaknad av 
forskning om våldsbejakande islamistisk extremism på sociala medier i en svensk kontext. 

Denna rapport syftar till att (1) beskriva hur sociala medier används för propagandaspridning samt (2) 
vilka motiv och orsaker som går att skönja i några av de svenskspråkiga Facebook-grupperna och 
profilerna. Fokus i den första frågan är framförallt om det är terroristorganisationernas egen propaganda 
som sprids eller om den är ”egentillverkad” och som sociala medier kan ses som en plattform för 
propaganda och rekrytering. Propaganda ses här som idéer eller uttalanden som kan vara falska eller 
överdrivna och används för att erhålla stöd för i detta fall en våldsbejakande ideologi och 
terroristorganisationer. 

Vad gäller motiv och orsaker så studeras argumentation och budskap i form av texter, bilder, fotografier 
och videos. Författaren söker efter gruppernas och profilernas förklaringar eller uttryck som legitimerar 
terroristorganisationers handlingar. 

Empirin om svenskspråkiga grupper och profiler på Facebook är inhämtad mellan 2012 och 2014. Det går 
inte att säga att empirin är representativ för all form av våldsbejakande islamistisk extremism på sociala 

                                                      
5 ”20,000 foreign fighters head to Syria: US”, AFP/Yahoo News, 2015-02-10, http://news.yahoo.com/20-000-foreign-
fighters-head-syria-000443048.html   
6 “Historisk utmaning för Säkerhetspolisen”, Säkerhetspolisen, 2015-03-11, hämtad 2015-03-12 

http://news.yahoo.com/20-000-foreign-fighters-head-syria-000443048.html
http://news.yahoo.com/20-000-foreign-fighters-head-syria-000443048.html
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medier. Författaren har valt att fokusera på ett antal grupper och profiler som kan anses vara centrala i de 
svenskspråkiga forumen. Empirin består bland annat av 126 utdrag från social medier och har valts utifrån 
det analytiska ramverket.  

Analysen utgörs av sju Facebook-grupper: 

• Sanningen från Ash Sham 
• Ghuraba Syrien Syrien 
• Ummah Nyheter 
• Sollentunas Muslimer 
• Mujahedeen Fi Ash Sham 
• Nyheter ash-Shaam 
• Nyheter Bilad - Asham 

Samtliga av grupperna som valts ut har våldsbejakande budskap samt delar information om och 
kommenterar IS och/eller Jabhat al-Nusras idéer och handlingar. De profiler som studeras är eller har varit 
aktiva i grupperna. Hur många profiler som ”gillar”, delar och kommenterar material som kan kopplas till 
IS och al-Qaida är okänt. Antalet ”gilla”-tryckningar i de analyserade grupperna visar att det åtminstone 
rör sig om några hundra unika profiler.  

Författaren har också valt att analysera de ”svenskspråkiga” profilerna och grupperna och inte de arabisk- 
eller engelskspråkiga. I praktiken så innebär detta dock att de profiler och grupper som analyseras har 
koppling till Sverige och svenskar och inte enbart det svenska språket. 

Större delen av det insamlade materialet har anonymiserats. I de fall detta inte gjorts gäller det personer 
som redan kommit att bli kända genom att media skrivit om dem.  

En metodologisk svårighet i denna studie är risken att enstaka profiler är falska. Likaså kan bilder som 
publicerats vara falska. Det kan heller inte uteslutas att personerna bakom profilerna påverkats av tanken 
om att någon ”utifrån” studerar diskussionerna – vilket därmed påverkar vad de skriver. 

En stor del av de bilder, fotografier och grafik som presenteras i bilagan är beskurna av författaren. Det har 
varit författarens ambition att, så långt det är möjligt, inte klippa isär argumentation eller bilder som kan 
bli missledande om de ändras. Författaren har inte skrivit textkommentar om felstavningar, ex. ”[sic!]”, då 
felstavningar och allmänt undermåligt språkbruk genomsyrar större delen av det empiriska underlaget. 

Avsikten med denna rapport är inte att ”hänga ut” personer och grupper. Etiska överväganden har därför 
gjorts i enlighet med bl a de forskningsetiska principer som tagits fram och antagits av Vetenskapsrådet.  

Författaren aspirerar inte på att förklara alla möjliga aspekter som finns i relation till social media – 
utrymme till detta finns ej i denna rapport. En ambition är dock att ge läsaren en ökad kunskap om hur 
social media används bland våldsbejakande islamistiska grupper och profiler samt olika motiv och orsaker 
dessa profiler och grupper åberopar. Utdrag ur den inhämtade empirin presenteras i bilagan. 
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Ramverk 

I sociala medier framgår några av de motiv till varför någon söker sig till väpnade grupper i Syrien och 
Irak. Forskaren Thomas Hegghammer ser flera motiv och orsaker. En anledning till att det är så pass 
många utländska stridande i Syrien och Irak, som inte har med sociala medier att göra, är att personer 
relativt obehindrat och billigt kunnat ta sig till Syrien. Den humanitära aspekten med den syriska statens 
brutalitet och civilbefolkningens lidande är ett motiv som skapar dragningskraft. Solidaritetsnormen kan 
skapa en moralisk såväl som religiös skyldighet att ingripa, lyder en ytterligare förklaring. 

Området i och kring Syrien har också en teologisk förklaring och religionshistorisk betydelse där det i 
islamsk eskatologi beskrivs att Isa/Jesus ska uppstå samt, enligt islamsk historia, att det var det första 
område utanför Saudiarabien som erövrades av muslimerna. Detta är något som också används i 
propagandan, men Hegghammer reserverar sig för att det kan vara en ”post facto” rationalisering. 
Religiösa motiv med tro på ett liv efter detta och önskan om att dö i martyrskap är något som också 
beskrivs som motiv av rekryter. Andra motiv är kamratskap, spänning och äventyr. Till det används sociala 
medier som ett verktyg för mobilisering och propaganda.7 

I de motivargument som framställs i sociala medier syns nödvändigtvis inte alla de drivkrafter, 
dragningskrafter eller orsaker som förklarar de komplexa processer som ligger bakom ett beslut att begå 
religiöst eller politiskt motiverat våld. Däremot kan studier av sociala medier bidra till att skapa ny 
kunskap om radikaliseringsprocesser, orsaker och motiv. Rapporten är indelad efter de motiv och orsaker 
som Hegghammer lyfter fram.  

Det ramverk som delar in analysen i olika avsnitt är: 

• Al-Qaida och Jabhat al-Nusra 
• Islamiska staten 
• Ideologi och ideologerna 
• Religion 
• Martyrskap 
• Humanitära motiv och anti-Assad 
• Äventyr, våld, vapen och gemenskap 

Detta ramverk kompletteras med en diskussion om hur social media används samt hur information om IS 
och Jabhat al-Nusra delas, ”gillas” och kommenteras – alltså som ett potentiellt verktyg och plattform för 
mobilisering och propaganda. Författaren söker i empirin efter dels inofficiell propaganda och dels officiell 
propaganda. Inofficiell propaganda är ”egentillverkad” och den officiella är direkt spridning av exempelvis 
IS eller al-Qaidas budskap. Till detta analyseras också vilka våldsbejakande islamistiska extremiströrelser 
som åberopas samt de ideologer och ledare som är kopplade till ideologi och rörelse. 

Centralt i terrorism är kommunikation och psykologisk påverkan. Även en attack i sig är en form av 
kommunikation – i syfte att injaga fruktan. Propaganda, eller information som är falsk eller vinklad för 
ideologisk och organisatorisk vinning, används av de flesta terroristgrupper och många av dess anhängare. 

                                                      
7 Hegghammer, Thomas, ”Syria’s Foreign Fighters”, Foreign Policy, dec 9, 2013, 
http://foreignpolicy.com/2013/12/09/syrias-foreign-fighters/#sthash.A56j4wLb.EOpduFkD.dpbs  

http://foreignpolicy.com/2013/12/09/syrias-foreign-fighters/#sthash.A56j4wLb.EOpduFkD.dpbs
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Internet och sociala medier har givit terroristorganisationer medvind för att nå ut med sina budskap där 
beroendet av en annan part (tv, radio, press osv) blivit allt mindre. IS använder hellre videos än texter i sin 
propaganda och utnyttjar de språkkunskaper som finns inom organisationen i propagandasyfte.8 
Majoriteten av IS officiella uttalanden är dock på arabiska.9 

En studie om IS-sympatisörer på Twitter av J.M. Berger och Jonathon Morgan vid Brookings Institute 
visar att det under perioden september 2014 till december 2014 fanns mellan 46 000 (lågt räknat) och 
70 000 (högt räknat) Twitter-konton som visade stöd för IS. Ett genomsnittligt konto hade omkring 
1 000 följare.10 Antalet Twitter-konton är ett sätt att studera den våldsbejakande extremismens utbredning 
på internet och sociala medier och metoder har också tagits fram för att mäta kontons inflytande på sociala 
medier.11 Det finns också studier om vad IS propaganda innehåller – vad gruppen förmedlar och 
framställer. En studie från Quilliam Foundation visar hur över hälften av IS propaganda visar det civila 
livet i de kontrollerade områdena.12 

International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) vid King’s College 
London har två databaser på profiler som de samlat in genom sociala medier. Den ena innehåller 700 
profiler med personer som kan kopplas till IS och JN medan den andra databasen endast består av kvinnor 
från västvärlden.13 Att studera sociala medier kan öka kunskapen om sociala medier som verktyg samt om 
hur personer och grupper producerar och reproducerar information i dess forum. Att studera detta i dag är 
betydligt lättare än för bara 10 år sedan då många av de jihadistiska forumen endast fanns på 
lösenordsskyddade hemsidor. Det finns heller inga goda skäl att sprida allmän propaganda på slutna forum 
om syftet är att informera så många som möjligt. 

Våldsbejakande extremistgrupper använder inte bara Facebook, Twitter och YouTube utan också 
plattformar som Ask.fm, Viber, Instagram, WhatsApp, Tumblr, Kik, PalTalk och JustPaste.it.14  

Att internet och sociala medier används för propaganda och rekrytering till extremistiska organisationer är 
per se inget märkligt. Statistiken om internetanvändning i Sverige visar att tillgången till internet är väldigt 
hög och 96 procent av landets 17-åringar använder mobiltelefonen till internetanvändning. Mellan 86 och 

                                                      
8 Gates, Scott & Podder, Sukanya, ”Social Media, Recruitment, Allegiance and the Islamic State”, Perspectives on 
Terrorism, Vol 9, No 14, 2015 
9 Zelin, Aaron Y., ”Picture Or It Didn’t Happen: A Snapshot of the Islamic State’s Official Media Output”, 
Perspectives on Terrorism, Vol 9, No 4, 2015 
10 Berger, J.M., & Morgan, Jonathon. ”The ISIS Twitter Census: Defining and describing the population of ISIS 
supporters on Twitter”, Center for Middle East Policy, Brookings, Analysis Paper, No. 20, March 2015, 
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-
morgan/isis_twitter_census_berger_morgan.pdf  
11 Berger, J.M. & Strathearn, Bill. “Who Matters Online: Measuring influence, evaluating content and countering 
violent extremism in online social networks”, The International Centre for the Study of Radicalisation and Political 
Violence (ICSR), King’s College London, March 2013, http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR_Berger-
and-Strathearn.pdf  
12 Winter, Charlie, ”Documenting the Virtual Caliphate”, Quilliam Foundation, 2015, 
http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/2015/10/FINAL-documenting-the-virtual-caliphate.pdf  
13 ”How a team of social media experts is able to keep track of the UK jihadis”, The Guardian, 2015-01-17, 
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/17/social-media-british-jihadists-islamic-state-facebook-twitter  
14 Klausen, Jytte, ”Tweeting the Jihad: Socia Media Networks of Western Foreign Fighters in Syrian and Iraq”, 
Studies in Conflict and Terrorism, 38: 1-22, 2015, Routledge 

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-morgan/isis_twitter_census_berger_morgan.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-morgan/isis_twitter_census_berger_morgan.pdf
http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR_Berger-and-Strathearn.pdf
http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR_Berger-and-Strathearn.pdf
http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/2015/10/FINAL-documenting-the-virtual-caliphate.pdf
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/17/social-media-british-jihadists-islamic-state-facebook-twitter
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87 procent av landets 13 till 18-åringar använder mobiltelefonen för att använda sociala medier.15 Enligt 
FN-organet Internationella teleunionen (ITU) använder 3,2 miljarder människor internet och världen rör 
sig allt snabbare mot ett digitalt samhälle.16 

                                                      
15 Statens medieråd (2015) Ungar och medier 2015: Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier., 
http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Ungarochmedier2015_ver1.pdf  
16 Internationella teleunionen, ICT Facts & Figures: The World in 2015, maj 2015, http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf  

http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Ungarochmedier2015_ver1.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2015.pdf
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Propaganda, rekrytering, motiv och orsaker 

Sociala medier som funktion 

På svenskspråkiga Facebook-grupper och profiler går att läsa såväl officiell som inofficiell propaganda från 
IS och al-Qaida. Grupperna och profilerna fungerar som nyhetsförmedling och sprider budskap som ligger 
i linje med en våldsbejakande islamistisk extremistideologi och tydliga sympatier finns för olika 
terroristgrupper. Personerna bakom profilerna som är aktiva inspirerar och övertygar varandra. Profiler och 
grupper säger sig veta ”sanningen” om konflikterna i Syrien och Irak, IS verksamhet samt den pågående 
utvecklingen i regionen. Facebook-gruppen Sanningen från Ash Sham skriver i ett inlägg ”Gilla och dela så 
den riktiga sanningen når ut till alla!!”17 Flera profiler och grupper använder begreppet ”sanning” i sin 
beskrivning av bland annat situationen i Syrien. I beskrivningen om Sanningen från Ash Sham står, som en 
form av syfte; ”Sprida sanningen om våra bröder i Ash Sham samt att tysta ner de falska anklagelser som 
uppstått mot bröderna.”18 Som logotyp har gruppen den svarta flagga som IS använder. 

Facebook används också som ett medel för att dela information och skapa dialog mellan personer i Sverige 
samt mellan personer som befinner sig i Syrien och i Sverige. I några fall har profiler och grupper fungerat 
som en form av resedagbok med dagsaktuell information om vad som händer på plats i till exempel 
Raqqah i Syrien. Gruppen Ghuraba Syrien Syrien skriver i ett inlägg i september 2013: ”Jag undrar om ni 
vill se något speciellt här nere eller höra intervjuer från speciella människor. Kom gärna med förslag. Sen 
ska vi se hur mycket vi kan göra in sha Allah.”19 Det har nödväntigtvis inte någon betydelse om personen 
som skriver inlägg i sociala medier befinner sig i Raqqa, Mosul eller i Malmö – budskapen når ändå ut. 

Gruppen Sollentunas muslimer är en av de grupper som haft en direktrapportering från Syrien och därifrån 
laddat upp text och bilder. I ett inlägg från oktober 2013 skriver en av personerna bakom kontot om sin 
resa i Syrien: 

Jag började min resa i öknen av Homs och i tre dagar reste jag igenom Syrien. Raqqa, ma sha Allah, är 
den vackraste staden i Syrien jag varit i. Tyvärr tänkte jag inte på att ta bilder av staden tills min tid 
med vår ISIS säkerhetsstyrka, vi patrollerade gatorna nattetid och såg till att alla var bra, det som slog 
migvar att barnfamiljer var ute långt efter midnatt och roade sig i Raqqas natteliv som erbjöd en 
stillsam, lugn atmosfär med bästa vädret, andra attraktioner, Raqqas kvällar och nätter erbjöd caféer, 
restauranger, internetcaféer och karuseller. När islam implementeras tillhörnatten och dagen folket och 
inte alkoholister och knarkare alhamdolilla.20 

Texten fortsätter med en beskrivning om resan i Syrien och likt många andra inlägg så avslutas den med 
ett religiöst citat; ”The Messenger of Allah (SAW) said….” och sedan ett fotografi. Det är också tydligt att 
IS-kontrollerade Raqqa presenteras i god dager. Karuseller finns och barnfamiljer är ute och roar sig, 
alkoholister och narkomaner närvarar inte i denna ”lugna atmosfär”. 

                                                      
17 Bild A1, A18 
18 Bild A19 
19 Bild A2 
20 Bild A4 
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Den första svenskspråkiga video från Syrien som publicerades på sociala medier i november 2012 fick stor 
spridning samt publicerades på olika hemsidor. Gruppen som kallade sig Mujahedeen Fi Ash Sham hade 
också ett konto på Facebook där fotografier från Syrien lades upp.21 I videon uttalades uppmaningar om 
att resa till Syrien. Denna video fick också mycket snabbt spridning i ”vanliga” medier – tv och press osv. 
Vid sidan av dessa uppmaningar genom video publicerades också textinlägg på sociala medier med olika 
uppmaningar. Facebook-gruppen Ghuraba Syrien Syrien skriver i ett inlägg: ”Hur länge ska vi fortsätta 
vara passiva?”22 och så refereras till en artikel om hur en syrisk kvinna blir våldtagen. I ett annat inlägg 
skriver gruppen ”Hur länge ska vi fortsätta titta på? Ni går miste om något stort..”23 I en annan profils 
inlägg går att läsa följande: ”Jag uppmanar alla grabbarna att göra det jag dom andra gjorde och flytta ifrån 
Sverige broshan det finns hav och strand här och ingen skatt!!!!!!”24  

Flera uttalanden kan ses som ”humanitära” om de ses isolerade. De måste dock ses i relation till vad 
grupperna skriver utöver detta – i dessa fall sker det parallellt med propaganda för IS och al-Qaida. Likaså 
tenderar flertalet uttalanden att uppmana personer att resa till Syrien men där det inte explicit framgår att 
individen i fråga ska ansluta sig till en av EU eller FN terroriststämplad organisation. 

Även olika officiella pamfletter cirkulerar med uppmaningar. I en sådan står det ”Get married and migrate 
to al-Sham”25 med en siluett av ett par i bakgrunden som håller varandra i hand. En av personerna som 
befinner sig i Syrien skriver ”[…] dina bröder behöver dig, kom till Jihad […]”26 och en annan laddar upp 
ett fotografi på en kortväxt man som förmodligen befinner sig i Syrien. Till fotografiet finns texten 
”MashAllah, så jalla bröder vad har ni för ursäkter?”27  

Formuleringarna av uppmaningarna varierar, vissa är mer direkta, andra inte. En person formulerar det 
som följande:  

Idag lever vi i en tid där muslimerna är måltavlorna. Muslimerna slackas höger och vänster. All krig i 
världen idag är emot muslimerna. Våra syskon ropar efter hjälp vem är det som svarar? Allah behöver 
inte dig eller mig för att han ska hjälpa någon i nöd. När allah kommer att fråga dig, vad har du gjort 
för din ummah, hur har du hjälpt dom. Vad ska du svara på frågan? Ya akho al muslim vakna o hjälp 
dina syskon innan det faller på dig o du hittar ingen som hjälper dig. Må Allah ge oss hidaya.28 

En av de kvinnor som rest från Sverige till Syrien skriver ”det är daggs att vakna upp mina syskon. Våra 
Ummah blöder och det enda ni gör är att lägga upp bilder på facebook och gilla komentarer. Packa era 
väskoroch kom. Försvara era Ummah med styrka och inte bara med ord!”29 En annan skriver ”Må allah 
förgöra alla munafiqeen och förena alla mujahiden runt om i världen.”30 

                                                      
21 Bild A7-A9 
22 Bild A10 
23 Bild A15 
24 Bild A11 
25 Bild A12 
26 Bild A13 
27 Bild A14 
28 Bild A16 
29 Bild A17 
30 Bild A20 
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Al-Qaida och Jabhat al-Nusra 

Svenskspråkiga profiler och grupper sprider propaganda till fördel för den kanske mest kända 
terroristgruppen – al-Qaida. 

Antalet väpnade grupper i Syrien har tidigare beräknats till omkring 1 000 – vilka tillsammans inbegriper 
omkring 100 000 stridande. Flera koalitioner har skapats mellan dessa grupper och omfattningen av 
samarbetet varierar. De grupper som attraherat flest utländska stridande globalt sett är Ahrar al-Sham, 
Jabhat al-Nusra och Islamiska staten. Dessa grupper är bättre organiserade och finansierade än de mer 
moderata motsvarande grupperna. Grundarna av Ahrar al-Sham, Jabhat al-Nusra samt IS var vid 
tidpunkten för grundandet medlemmar i al-Qaida.31 

Jabhat al-Nusra är idag al-Qaidas officiella avdelning i Syrien. Al-Qaidas mål är att skapa ett pan-islamskt 
kalifat i den muslimska världen. Detta mål är legitimt att nå med väpnad kamp och AQ försöker förena 
muslimer för att strida mot väst och dess värderingar – i synnerhet USA och Israel. Jabhat al-Nusra är en 
del av AQ:s globala kamp men fokuserar för närvarande mer på att störta den syriska regeringen. När al-
Qaida i Iraks (AQI) ledare Abu Bakr al-Baghdadi utropade grundandet av Islamiska staten i Irak och 
Levanten (ISIL) i april 2013 svor JN samtidigt trohet till al-Qaidas ledare Ayman al-Zawahiri och en 
schism uppstod mellan ISIL (sedermera IS) och AQ/JN. En schism som kvarstår. 

Såväl al-Qaida som IS och andra terroristgrupper producerar och publicerar grafik, fotografier, videor och 
texter som på olika sätt illustrerar den väpnade kampen eller de religiösa och politiska idéer och berättelser 
som utgör dess ideologi. Detta material kan vara officiella produktioner från organisationernas och 
gruppernas medieorgan – exempelvis al-Hayat Media Center (IS), al-Kataib Media (al-Shabaab), as-Sahab 
Media (AQ), al-Malahem Media (AQAP). Det kan också vara sympatisörer som producerar egna bilder 
eller fotografier som sedan sprids. 

Hos de svenskspråkiga grupperna och profilerna finns flera inlägg som tydligt visar på sympatier för al-
Qaida och Jabhat al-Nusra. En person skriver ”Jabhat Al Nusra! Må Allah ge er seger över era fiender.”32 
Gruppen Ummah Nyheter, som står för mycket spridning av jihadistmaterial, publicerar fotografier från 
träningsläger i Syrien – bl a al-Fatih Military Camp.33 Al-Fatih är döpt efter JN:s ledare Abu Muhammad 
al-Jawlani (al-Golani) som kallas ”al-Fatih” (erövraren) och är ett av JN:s huvudträningsläger.34 Antalet 
träningsläger i Syrien och Irak har ökat kraftigt sedan 2012. En beräkning visar att det finns omkring 117 
läger varav 85 av dem i Syrien och 32 i Irak. 11 av dessa har används för att indoktrinera och utbilda barn. 
IS ansvarar för 57 av dessa läger varav 30 i Irak och 27 i Syrien. JN ansvarar för 23 läger i Syrien medan 
andra allierade grupper bedriver 35 läger i Syrien och två i Irak.35 

                                                      
31 Barrett, Richard (2014) Foreign Fighters in Syria, The Soufan Group 
32 Bild B1 
33 Bild B2, B3 
34 White, Jeffrey, Tabler, Andrew J., & Zelin, Aaron Y., ”Syria’s Military Opposition: how effective, united, or 
extremist?, The Washington Institute for Near East Policy, Policy Focus 128, September 2013, 
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PF128_Syria_WEB.pdf  
35 Roggio, Bill & Weiss, Caleb. ”Over 100 jihadist training camps identified in Iraq and Syria”, The Long War 
Journal, 2015-06-21, http://www.longwarjournal.org/archives/2015/06/over-100-jihadist-training-camps-identified-
in-iraq-and-syria.php  
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Säkerhetspolisen har tidigare bekräftat att ”ett betydande antal personer” rest utomlands för att både delta i 
dessa träningsläger, i strider eller begå andra former av olagliga våldshandlingar.36 I träningsläger kan 
träning och utbildning i vapenhantering, sprängmedel, taktik med mera erhållas. IS träningsläger tenderar 
att spridas utanför Syrien och Irak i takt med att väpnade grupper i andra länder ansluter sig till dem.37 
Hur många svenskar som varit i dessa träningsläger utanför Syrien och Irak är sannolikt mycket få. I dag 
finns inte några kända fall förutom att det tidigare varit personer från Sverige som rest för att delta i 
träningsläger i Somalia och Afghanistan.38 Därtill finns sannolikt personer som migrerat till Sverige som 
tidigare deltagit i träningsläger samt varit aktiva i militanta grupper. Polisen har tidigare rapporterat att de 
bedömer att det finns omkring tusen krigsförbrytare i Sverige.39 Hur många personer i Sverige som har 
erfarenhet av krig och väpnad konflikt och i samband med det bedrivit olika typer av brottslig verksamhet 
är givetvis mycket svårt att bedöma. Antalet personer som dömts till folkmord, brott mot mänskligheten 
eller krigsförbrytelser i svensk domstol är också mycket få – framförallt på grund av svårigheten att 
inhämta bevis. 

Privata fotografier inifrån träningslägren är relativt sällsynta på öppen social media. Sannolikt finns 
restriktioner om fotografering för att inte avslöja allt för mycket om träningen – som ofta beskrivs som 
mycket rudimentär. Förutom den stridstekniska träningen sker en ideologisk skolning. I en skildring från 
ett av lägren står 120 barn beväpnade med svärd. Lektionen går ut på att de ska halshugga den docka de 
fått.40 Genom de svenskspråkiga profilerna och grupperna får alltså personer i Sverige vetskap om vilka 
träningsläger som finns i Syrien. 

Nyheter från traditionella medier delas också på sociala medier. Ghuraba Syrien Syrien har exempelvis delat 
en länk från Dagens Nyheter med rubriken ”al-Qaida på frammarsch i Irak” där Facebook-gruppen lagt 
till kommentaren ”Sakta men säkert..”41 Ibland nämns dock ”traditionell” media som ”lögnare”42. 

I samband med offensiver i Syrien och Irak återspeglas utvecklingen i de svenska forumen. Nyheter Ash-
Sham delar en länk ”Angående framgångarna i ”Khan Shaykhun” i södra Idlibprovinsen”43 med en 
översättning av Jabhat al-Nusras tal. En översättning av materialet till svenska gör att fler personer i Sverige 
kan nås av budskapen – i detta fall Jabhat al-Nusras officiella budskap. 

Ummah Nyheter är en grupp som har en bredare agenda än flera av de andra grupperna. Gruppen har 
nästan 500 profiler som ”gillat” den.44 Vid sidan av sympatierna för IS och JN sprider den olika typer av 
inlägg om andra terroristgrupper. Ett inlägg är ackompanjerat med tolv fotografier hur ”al-Shabab delar ut 

                                                      
36 Säkerhetspolisens årsrapport 2014  
37 ”Islamic State setting up Libya training camps, US says”, BBC, 2014-12-04, http://www.bbc.com/news/world-
africa-30323761  
38 Gustafsson, Linus (2012) The Swedish Connection: Exploring the Social Network of Violent and Violence-Promoting 
Islamist Extremism in Sweden and its Connections to the Global Jihad, Swedish National Defence College, 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:534169/FULLTEXT01.pdf  
39 ”Analys: Tusen krigsförbrytare kan finnas i Sverige”, Sydsvenskan, 2008-08-01, 
http://www.sydsvenskan.se/varlden/analys-tusen-krigsforbrytare-kan-finnas-i-sverige/  
40 ”In an IS training camp, children told: Behead the doll”, AP, 2015-07-19, 
http://bigstory.ap.org/article/f852b2d021254f06b9a002dfe25c7538/training-camp-children-told-behead-doll  
41 Bild B4 
42 Bild C14 
43 Bild B5 
44 Bild A3 
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mat till dom behövande”45. En annan hur Ansar al-Sharia ”bevakar/skyddar sjukhusen i Libyen”46 och hur 
Qassam-brigaderna (militära delen av Hamas) ”störtar ner” ”sionistiska stridsflygplan”47. 

Grafiken är inte sällan mycket dramatisk och visar på spänning, äventyr och våld men också sådant som är 
av mer ideologisk och symbolisk karaktär. Ett av de djur som ofta syns i jihadistpropagandan är lejonet.48 
Precis som i västlig kultur symboliserar lejonet mod och styrka och i islam associeras lejonet med profetens 
följeslagare och deras jihad. Det har tidigare används av Sayyid Qutb, islamistisk ideolog, och används i 
dag av militanta islamister och i flera fall i relation till Usama bin Laden – vars förnamn betyder ”lejon” på 
arabiska.49 Nyheter Bilad – Asham skriver i ett inlägg: ”Ett lejon som erhöll martyrskap (In sha Allah) när 
han stormade en Nusairy bas.. Må Allah acceptera dig ya Abu Abdalla Almasri.”50 Ummah Nyheter skriver 
en liknande martyrbiografi: 

Denna broder, Abu Hamzah Al-Faruq, 15 år, föll som shaheed (in sha Allah) som en lejon för Allahs 
religion för endast några dagar sen i Bilad ash Sham. Han var den yngsta mujahid i Jabhah Nisrah. Vi 
ber Allah att acceptera denna broder och öka sånna lejon i antal, Allahu Akbar wa lillahil hamd.51 

Hästen har ett symbolvärde i både arabisk och islamsk kultur och kan åberopas till första generationen 
muslimer och militära vinningar. På flera bilder sitter en ryttare på hästens rygg med svärd eller den svarta 
fanan i hand. Såväl lejonet som hästen används av al-Qaida och dess sympatisörer.52 Att referera till lejon 
eller hästar innebär dock inte att någon är våldsbejakande islamistisk extremist. Att de används i denna 
kontext är dock ett faktum. 

I den officiella propagandan finns grafiskt mycket skickliga produktioner med attraktiva bilder som 
påminner om actionfyllda dataspelsomslag eller sekvenser ur Hollywoodfilmer.53 Vissa bilder hänvisar 
också till andra vardagliga referenser som sedan omarbetas. Datorspelet Call of Duty, som är ett av 
världens mest sålda spel, görs om till en poster med titeln ”Call of Jihad – Operation Assad”54. En annan 
profil har publicerat en bild med akronymen för idrottsklädesmärket Adidas där undertiteln, och 
akronymen, istället blir ”all day I dream about sharia”55. Den slogan och poster som den brittiska staten 
tillverkade för att motivera befolkningen inför förberedelserna inför andra världskriget med texten ”Keep 
calm and carry on” har gjorts om i många konstellationer. I detta sammanhang heter det ”Keep calm and 
love ISIS mujahideen”56. En annan profil har ”Don’t keep calm and start helping your ummah”.57 

                                                      
45 Bild B6 
46 Bild B7 
47 Bild B8 
48 Bild C15 
49 “The Islamic Imagery Project: Visual Motifs in Jihadi Internet Propaganda”, The Combating Terrorism Center, 
West Point, 2006, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usma/ctc_islamic_imagery_project.pdf  
50 Bild F9 
51 Bild F13 
52 Bild C16, C17 
53 Bild A5, C18 
54 Bild C18 
55 Bild C18 
56 Bild C22 
57 Bild G2 (profilbild) 
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Islamiska staten 

I juni 2014 utropade Abu Bakr al-Baghdadi det så kallade ”kalifatet” och uppmanade andra 
jihadistgrupper att ansluta sig. Spåren av Islamiska staten går tillbaka till Tawhid wa al-Jihad och Abu 
Musab al-Zarqawi. Al-Zarqawi grundade senare al-Qaida i Irak (AQI) som en allierad grupp till Usama 
bin Laden och centrala al-Qaida. Efter al-Zarqawis död bildades sedermera Islamiska staten i Irak 2006. I 
april 2013 lades ”Levanten” till och namnet på organisationen blev då Islamiska staten i Irak och Levanten 
(ISIL), ibland också Islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS). Den inbyggda geografiska begränsningen i 
namnet försvann alltså i juni 2014 – därmed namnet Islamiska staten (IS).58 På svenskspråkiga Facebook-
grupper och profiler kunde detta skifte bland annat ses i bilder som publicerades där den svarta flagga som 
IS använder var täckt över världskartan och en annan föreställande en våg med jordgloben i ena vågskålen 
och IS logotyp i den andra.59 

Såväl ISIL och ISIS används fortfarande som akronym för den nuvarande organisationen. Ett av skälen till 
detta är att påvisa en geografisk begränsning och genom att endast säga akronymen, och inte läsa ut hela 
namnet, för att påvisa att det är en terroristorganisation och inte en stat. Akronymen ISIS blir på arabiska 
”DAESH” – ett ord som kan ha dubbel innebörd då det ligger nära de arabiska orden för ”krossa” eller 
”trampa” (Daes) samt ”disharmoni”, ”oförenlig” eller ”osämja” (Dahes). Genom att endast säga Daesh 
(DAESH) eller ISIS/ISIL används inte heller ordet ”islamiska”. 

Den 29 juni 2014 annonserar ISIS talesperson, Abu Muhammad al-Adnani, följande: 

The legality of all emirates, groups, states and organisations becomes null by the expansion of the 
caliph's authority and the arrival of its troops to their areas. /…/ Listen to your caliph and obey him. 
Support your state, which grows every day. /…/ The Shura [council] of the Islamic State met and 
discussed this issue [of the caliphate] ... the Islamic State decided to establish an Islamic caliphate and 
to designate a caliph for the state of the Muslims. /…/ The words 'Iraq' and 'the Levant' have been 
removed from the name of the Islamic State in official papers and documents.60 

En viktig strategisk skillnad mellan al-Qaida och IS som ofta framförs är att al-Qaidas mål främst varit att 
slå mot en fiende långt borta medan IS mål varit att slå mot fienden i närområdet. En stor del av IS offer 
är också irakiska och syriska muslimer. Det är förmodligen bara en tidsfråga innan IS på ett tydligare sätt 
skiftar strategiskt mål och utför fler attentat i väst – framförallt mot de länder som ingår i den militära 
koalitionen mot dem – och som ett led i maktkampen mot al-Qaida.  

Det är möjligt att starten på en sådan utveckling redan påbörjats. IS tog på sig ansvaret för attacken i 
närheten av Dallas, Texas, i maj 2015, där två gärningsmän öppnade eld utanför en utställning med 
Muhammedkarikatyrer. IS nämnde dem som ”two soldiers of the caliphate” och IS:s al-Bayan Radio 
rapporterade att utställningen visade negativa bilder på profeten – vilket ska tolkas som att målet och 
handlingen var legitim. IS uttalade därefter ett hot: ”We tell America that what is coming will be even 

                                                      
58 För en djupare analys av IS se bl. a. Cockburn, Patrick (2015) The Rise of the Islamic State; Weiss, Michael, & 
Hassan, Hassan (2015) ISIS – Inside the Army of Terror; Stern, Jessica & Berger J.M. (2015) ISIS: The State of Terror; 
Napoleoni, Loretta (2014) The Islamist Phoenix – IS and the Redrawing of the Middle East  
59 Bild C3, C19 
60 ”Sunni rebels declare new ’Islamic caliphate’”, Al Jazeera, 2014-06-30, 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-declares-new-islamic-caliphate-201462917326669749.html  
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bigger and more bitter, and that you will see the soldiers of the Islamic State do terrible things.”61 Detta 
betyder dock inte att IS planerade detta attentat. Handlingen var möjligen utförd av ensamagerande 
gärningsmän/våldsverkare, s.k. ”lone wolves”, eller en mycket liten cell som sympatiserade med IS men 
inte hade någon direkt koppling till IS eller agerat på dess order. De kan dock ha reagerat på IS tidigare 
uppmaningar. 

I september 2014 uttalade al-Adnani hot mot den koalition, bestående av Australien, USA, Kanada och 
Frankrike, som strider mot IS: 

If you can kill a disbelieving American or European – especially the spiteful and filthy French – or an 
Australian, or a Canadian, or any other disbeliever from the disbelievers waging war, including the 
citizens of the countries that entered into a coalition against the Islamic State, then rely upon Allah, 
and kill him in any manner or way however it may be. /…/ Do not ask for anyone’s advice and do 
not seek anyone’s verdict. Kill the disbeliever whether he is civilian or military, for they have the same 
ruling. Both of them are disbelievers.62 

I juni 2015 uttalade al-Adnani även ett hot mot USA:s president Barack Obama: ”Obama and your 
defeated army, we promise you in the future setback after setback and surprise after surprise”63 

Utropandet av ”kalifatet” och det faktum att IS tagit terräng i Syrien och Irak uppmärksammades på de 
svenskspråkiga forumen. Det presenteras som ”glada nyheter” och den globala aspirationen tog sig också 
uttryck hos flera profiler och konton. En profil skriver ”Låt världen få veta att, en Islamisk Stat MÅSTE 
upprättas”64. IS grafiska kreationer spreds som visade hur ”kalifatet” inte är begränsat till Syrien och Irak. 

I fjärde numret av IS propagandatidning, Dabiq, beskrivs hur slaget mot de kristna ska stå där 
”Konstantinopel [nuv. Istanbul] och sedermera Rom, de två städerna ska tas över och kalifatets flagga 
hissas.”65 I samma nummer finns uppmaningar om att varje muslim ska gå ut ur sitt hus, finna en 
korsfarare och döda honom.  

Även om IS strategiska mål är politisk, ekonomisk, social och militär kontroll i närområdet/regionen råder 
inga tvivel om att organisationen försöker förmå sympatisörer att begå allvarliga våldshandlingar utanför 
de kontrollerade områdena i Syrien och Irak. Likaså ansluter sig andra väpnade islamistgrupper sig till IS – 
bland annat från Tunisien, Algeriet, Libyen, Egypten, Jemen, Afghanistan, Pakistan, Indonesien, 
Filippinerna, Mali och Nigeria.  

Dabiq ges ut av IS propagandacentral Al Hayat Media Center som också publicerar väldigt välgjorda 
rekryterings- och propagandafilmer. Namnet Dabiq har ett symboliskt religiöst värde och är namnet på 
den ort i Syrien, som enligt en hadith, är den plats där muslimerna ska segra över korsfararna och västs 

                                                      
61 “IS says it was behind US Prophet cartoon attack”, BBC, 2015-05-05, http://www.bbc.com/news/world-us-
canada-32589546  
62 ”Isis instructs followers to kill Australians and other ’disbelievers’”, The Guardian, 2014-11-23, 
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/23/islamic-state-followers-urged-to-launch-attacks-against-australians  
63 “Islamic state urges followers to escalate attacks in Ramadan”, Reuters, 2015-06-15, 
http://www.reuters.com/article/2015/06/23/us-mideast-crisis-ramadan-idUSKBN0P31YH20150623  
64 Bild C8 
65 Författarens översättning av ”The Failed Crusade”, Dabiq¸issue 4, 1435, s. 35, 
http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failed-crusade.pdf  
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förtryck över dem – en form av Armageddon.66 I början av varje nummer citeras också al-Zarqawi: ”The 
spark has been lit here in Iraq, and its heat will continue to intensify – by Allah’s persmission – until it 
burns the crusader armies in Dabiq.”67 Samma citat användes också av bödeln i den video som visar när 
den amerikanske gisslan Peter Kassig blir halshuggen. Citatet är dock inte nytt utan kan dateras till 
september 2004.68  

Dabiq, en liten stad med strax över 3 000 invånare, har alltså ingen direkt militärstrategisk betydelse i 
form av betydelsefulla militära, politiska eller ekonomiska objekt och anläggningar. Tidningen Dabiq kan 
ses som ett livsstilsmagasin och reklam för ett varumärke snarare än någon ”torr” ideologi-teoretisk skrift. 

Dabiq är inte vanligt förekommande i de studerade forumen under denna period. Profilerna och 
grupperna delar och refererar betydligt oftare till videos och kortare lättillgängliga texter – exempelvis 
andras inlägg eller nyhetsartiklar. Dabiq är ett försök av IS att skapa en motsvarighet till Inspire, vilket är 
al-Qaida på Arabiska halvöns propagandatidning, men utges på fler språk än engelska. De studerade 
profilerna och grupperna har inte visat något större intresse i detta – varken genom att referera till Dabiq 
eller att ha egna teologiska och ideologiska diskussioner på sociala medier. En rimlig orsak är att första 
numret av Dabiq gavs ut i juli 2014 och hann möjligen inte få en tillräcklig spridning i dessa forum under 
den studerade perioden. 

Det är inte endast tidningen Dabiq som är intressant med hänseende till Sverige. Tidningen Inspire har 
tidigare publicerat konstnären Lars Vilks namn och bild i sin ”Most Wanted”-lista, tillsammans med andra 
personer som kritiserat eller gjort satir av islam och muslimer. Självmordsbombaren i Stockholm, Taimour 
Abdulwahab al-Abdaly, hyllades också i ett av numren med notisen ”We need more like him”. Al-Abdaly 
säger följande i den ljudinspelning han skickar till TT och Säkerhetspolisen:  

Väldigt kort och omfattande till Sverige och svenska folket. Tack vare Lars Vilks och hans målningar 
av profeten Muhammed, fred vare över honom, och era soldater i Afghanistan och er tystnad på allt 
detta så ska era barn, döttrar, bröder och systrar dö lika som våra bröder och systrar och barn dö. Nu 
har Islamiska staten uppfyllt vad de har lovat er. Vi finns nu här i Europa och i Sverige, vi är en 
verklighet, inget påhitt, mer vill jag inte säga om detta.69 

Texten är intressant i relation till motiven som återfinns i Facebook-grupperna och profilerna. Al-Abdaly 
nämner profeten, att bröder och systrar dör och att Islamiska staten ligger bakom detta dåd. Liknande 
argument finns i de studerade grupperna. 

Antalet ”gilla”-tryckningar, delningar och kommentarer som är svenskspråkiga når sällan över hundra till 
antalet. Det är tydligt att de inlägg som skrivs, delas eller ”gillas” på engelska får en större spridning då det 
också når en internationell publik. I de studerade grupperna är inte heller det arabiska språket särskilt 
vanligt förekommande även om en del profiler använder det. Många gånger används arabiska låneord i det 
                                                      
66 Ryan, Michael W., ”Hot Issue: Dabiq: What Islamic State’s New Magazine Tells Us about Their Strategic 
Direction, Recruitment Patterns and Guerilla Doctrine”, The Jamestown Foundation, 2014-08-01, 
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42702&no_cache=1#.VdR1-_mqpBe  
67 ”The Return of the Khilafa”, Dabiq, nr. 1. 
68 ”Why Islamic State chose town of Dabiq for propaganda”, BBC, 2014-11-17, http://www.bbc.com/news/world-
middle-east-30083303  
69 ”Utskrift av hotmejlet till TT”, Dagens Nyheter, 2010-12-12, http://www.dn.se/nyheter/sverige/utskrift-av-
hotmejlet-till-tt/  
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svenska språket tillsammans med populära termer och uttryck som används regelbundet inom den 
våldsbejakande islamistiska extremistmiljön – en form av jihadismterminologi.  

Hur många personer i Sverige som sympatiserar med al-Qaida, Jabhat al-Nusra eller andra terroristgrupper 
vet ingen. Att öppet sympatisera för en av FN eller EU terroriststämplad organisation är inte heller 
brottsligt enligt svensk lagstiftning och i Sverige råder såväl organisationsfrihet som åsiktsfrihet – också på 
internet. 

Under 2012 spreds en del propaganda som talade för att det fanns sympatisörer för Fria syriska armén i de 
svenskspråkiga forumen. Antalet synliga sympatisörer var dock mycket få i de profiler och grupper som 
studerats. Alltfler inlägg gjordes med information som kan beskrivas som positivt inställda till al-Qaida, JN 
och sedermera IS. Inläggen är både i form av egen argumentation samt delningar av respektive 
organisations officiella propaganda. Gruppen Ghuraba Syrien Syrien delar exempelvis en annan profils 
status med titeln ”Who are ISIS?”70 med information om vad det är för typ av organisation. 

En ytterligare metod är spridning av officiell propaganda i form av ljud, text eller rörliga bilder som 
kompletteras med egen text på svenska. Att texter skrivs på svenska istället för exempelvis engelska och 
arabiska skapar en närhet till texten. Inlägget ”svenskifieras” och det är inte information som kommer från 
främmande människor från ett land långt borta – en närhetsprincip råder. En profil har exempelvis 
översatt ett inlägg om IS framfart i Fallujah och Bagdad till svenska från engelska.71 Det finns också 
exempel där IS-kommunikéer översatts till svenska – om än på bristfälligt sätt.72 Grafik och bilder över 
pass med IS logotyp florerar i grupperna och tjänar som symbol för att IS ska förstås som en stat och inte 
endast som en terroristorganisation.73 

En av individerna som rest från Sverige till Syrien lägger upp ett inlägg på sin profil med en länk till en ny 
video och texten ”#IS nya efterlängtade video”.74 På så sätt kan andra i gruppen hålla sig uppdaterade om 
IS utveckling och dess ambition. Det finns också profiler som delar videos från YouTube-kontot Ghuraba 
Swedish Media. Detta konto har två symboler, eller logotyper, i sin grafiska profil. Det ena är en AK47 och 
det andra är en siluett av en man som håller i den svarta flagga som IS använder.75 

Som tidigare nämts kan Ummah Nyheter beskrivas som en svenskspråkig grupp som sympatiserar med 
flertalet terroristgrupper, använder dess officiella propaganda samt kompletterar detta med egna rubriker 
och kommentarer. I ett inlägg från augusti 2013 publicerar gruppen tre fotografier med titeln ”Stöd från 
Somalia till ISIS”76 för att visa att stöd från andra länder som redan har etablerade terroristorgansiationer 
finns. Även Sanningen från Ash Sham gör detta i och med delningen av en video med titeln ”Indonesian 
Muhajireen and Ex Indonesian Army In ISIS Ranks”77. 
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73 Bild C18 
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Sällan visas någon negativ eller kritisk bild av IS eller al-Qaida. Argumenten är svart-vita och det finns ett 
tydligt ”vi-och-dom”-perspektiv. Händelser som kan ses som framgångar, såväl militära, sociala och 
politiska, förstärks. Forskning visar att IS officiella propaganda också porträtterar organisationen som 
”vinnare, kompetent och from medan den porträtterar sina fiender som orättfärdiga och vantrogna.”78 
Denna beskrivning passar också in i de svenskspråkiga grupperna och profilerna. 

Delningar från svensk ”traditionell media” (radio, tv, press) sker tillsammans med egna kommentarer. 
Detta även om svensk media i flera fall beskrivs som ett organ för spridning av osanning eller (des-) 
information från ”de otrogna” (kafir). Informationen som produceras och reproduceras bekräftar deras 
världsbild då det sällan finns utrymme för alternativa förklaringsmodeller eller kritiska förhållningssätt. 
Bara namnet på en av grupperna, ”Sanningen från Ash-Sham”, visar på den svart-vita värld som ofta 
präglar extremistiska ideologier. Sociala medier möjliggör för personer att endast få en mycket begränsad 
del av verkligheten presenterad för sig – en verklighet som också bekräftar deras våldsbejakande ideologiska 
hållning. 

Hos flera profiler syns heller inte den schism som existerar mellan de olika organisationernas ledare medan 
andra profiler och grupper har en mycket tydligt distinktion mellan exempelvis IS och al-Qaida. Ummah 
Nyheter har förmodligen några hundra följare vilket visar på att många sympatisörer från Sverige snarare 
har en bredare våldsbejakande islamistisk hållning än en organisationsspecifik. 

I analysen har författaren endast kommit över ett exempel där en profil ”gillat” Boko Haram i Nigeria – 
trots att denna organisation svurit trohet till IS som i sin tur bekräftats av al-Baghdadi.79 Den tidigare 
ledaren för Boko Haram visade sitt stöd till al-Qaida och väpnad jihad i Afghansitan, Pakistan, Kashmir, 
Tjetjenien, Irak, Saudiarabien, Jemen, Somalia, Algeriet, Libyen och Mali.80 Avsaknaden av offentliga 
sympatier till Boko Haram gäller sannolikt inte endast miljön i Sverige. Konflikten i Nigeria har långt 
ifrån samma attraktionskraft som Syrien och Irak – såväl religiöst, ideologiskt och politiskt samt möjligen 
kulturellt. Antalet utländska stridande i Nigeria från Europa, Amerika och Asien är få. 

Vissa enskilda profiler har också bredare diskussioner som inbegriper de grupper som är involverade i 
Israel-Palestina-konflikten. I några fall finns anti-semitiska och antisionistiska uttalanden. Flera av inläggen 
tangerar al-Qaidas mål, vilket är att förena muslimer att kriga mot väst – framförallt USA och Israel – samt 
att skapa ett pan-islamskt kalifat. En av profilerna, vars inlägg delades minst 76 gånger, skriver följande: 

Till alla dem som undrar varför mujahideen inte kan operera i Palestina så som vi gör i syrien och 
andra länder. Palestinier har redan sin armé och det är officiellt hamas. När hamas börjar ta Allahs ord 
allvarligare och lämnar den bitchiga beteendet dem har nu öppnar vägen för muhajireen att komma 
till dem med öppna armar! Då ska alla få se vad vi kommer göra med den judiska delen av palestina. 

                                                      
78 Zelin, Aaron Y., ”Picture Or It Didn’t Happen: A Snapshot of the Islamic State’s Official Media Output”, 
Perspectives on Terrorism, Vol 9, No 4, 2015  
79 “Isis leader purportedly accepts Boko Haram’s pledge of allegiance”, CNN, 2015-03-13, 
http://edition.cnn.com/2015/03/12/middleeast/isis-boko-haram/  
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Ingen massaker i historien kommer kunna vara i närheten av vad vi kommer göra med dem. Jag skulle 
få hanibal lecter att likna en kattunge i gemförelse.81 

Ghuraba Syrien Syrien är en grupp som startades 2013 och fick många följare som kan ses som centrala i 
denna virtuella miljö. Här en reseskildring från Raqqa: 

Jag vill passa dela min glädje med er. I staden raqqa är det dawla islamiyyah fil iragi wa sham som styr. 
Mujahideen, muhajireen och ansar som befinner sig i raqqa bevittnar något otroligt där. Raqqa är 
syriens modernaste stad, staden har många vackra delar, som kan påminna dig om europa. För några 
månader sedan gick kvinnor runt i staden med europisk klädsel, människor levde som om de bodde i 
europa, du kunde hitta en kvinna promenera med en ich mahram och när de frågades sade dom att de 
var studentvänner. Kortfattat kan man förklara staden och dess invånare som människor långt borta 
från islam. 

I raqqa bor även många kristna. När Dawla tog över staden bestämde de sog för att träffa de kristnas 
ledare och prata med dom om de kristnas framtid i raqqa. Med Allahs barmhärtighet över mujahiden, 
lyckades bröderna etablera Allahs lag på jorden. I mötet satt bröderna med 20 av de kristnas ledare. 
Med Allahs hjälp följde dom sunnahn och erbjöd de kristna att acceptera islam och bli muslimer. Men 
representanterna från de kristna accepterade inte islam. Sedan sa de till dom att acceptra jizyah. De 
kristna accepterade jizyah och att alla kvinnor ska även täcka sig ordentligt. Vid den som lyft himlarna 
utan pelare, detta är sannerligen hukmu Allah och detta är sunnah och detta är islam. 

Idag kan du promenera i Raqqa och se Alla kvinnor täckta och moskerna är fulla i bönetid (allt är 
stängt) och man kan inte hitta plats att be. Vi ber Allah bevara oss och låta mujahiden fullborda sitt 
uppdrag. Barak Allah fekum82. 

IS har utfört ett antal avrättningar genom halshuggning som filmats och sedan lagts ut på hemsidor och 
spridits på sociala medier. En av bödlarna är britten Mohammed Emwazi, o.k.s. ”Jihadi John” och 
”Jalman al-Britani”. Emwazi misstänks vara den man som mördat den amerikanske fången Peter Kassig, de 
amerikanska journalisterna James Foley och Steven Sotloff samt de brittiska hjälparbetarna David Haines 
och Alan Henning.83 Det är dock inte endast personer från väst som halshuggits i dessa videos. I en IS-
video halshöggs 12 personer som anklagats för samröre med Jabhat al-Nusra och Jaish al-Islam.84 Dessa 
halshuggningar, med tillhörande videos, har kommit att bli ett av IS signum. 

Videoinspelningarna av halshuggningarna har fått mycket stor medial uppmärksamhet och spridits på 
sociala medier. På de svenskspråkiga profilerna och grupperna finns också flera fall där dessa videos 
spridits, kommenterats och ”gillats”.85 

Profiler och grupper har också uppmärksammat IS manövrar då de exempelvis intagit Fallujah, Ramadi, 
Mosul och Raqqa. Ummah Nyheter publicerar nio fotografier och skriver i ett inlägg med rubriken 
”Framsteg för ISIS i Halab” följande: 

                                                      
81 Bild A6 
82 Bild C11 
83 ”The man behind ’Jihadi John’ – in 60 seconds”, The Telegraph, 2015-02-26, 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11238781/Who-is-Jihadi-John-in-60-seconds.html  
84 “IS Beaheads 12 Jaish al-Islam and Nusra Front Fighters in Video”, Site Intelligence Group, 2015-06-25, 
https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/is-beheads-12-jaish-al-islam-and-nusra-front-fighters-in-video.html  
85 Bild C4 
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ISIS har nu kontrollen över städerna Jarabulus och Al-Bab i regionen Halab efter flera dagars krig mot 
milismedlemmarna i oppositionsgrupperna i Syrien. Bildern som spridit sig i internetsajter visa att 
Jarabulus återigen är i händerna på mujahideen. De viktigaste och centrala delarena av staden har nu 
rensats från droger som miliser från sahwaat har använt sig av.86 

I november 2012 skriver samma grupp ”Exklusiva bilder: Lejonen av Islamiska Staten i Irak (2012)”87 och 
publicerar 32 fotografier. En profil skildrar sin bild av IS intåg i Mosul: 

Glada nyheter o muslimer. Dawalah har helt & hållet taigt över den irakiska saten Mosul. Maliki 
skickade 2 arméska brigader dit, på väg dit fick dom höra att Mosul hade frigjorts från den irakiska 
kuffar armén så vände dom tillbaks. Soldaterna som var kvar o Mosul slängde av sina uniformer och 
har flytt. Mosul är nu helt & hålleti Dawalas händer, Allaho Akbar. Vapen och andra medel som den 
fega irakiska armén lämna kvar tillhör nu den Islamska staten. Nya & fräsha rapporter säger att en ny 
och stor offensiv håller på att riktas mot ytterligare än stor stad. Detta kan endast ske genom Allah 
Azawajals vilja & barmhärtighet. Gör dua och Må den Islamska Staten segra! Allaho Akbar!88 

Författaren till detta inlägg presenterar en bild av hur IS tar över Mosul från de ”vantrognas” (kuffar) 
armé. Den irakiska armén beskrivs som feg – de slänger av sig sina uniformer, lämnar sina vapen och flyr.  
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Ideologi och ideologerna 
Tillsammans med propaganda och sympatier för al-Qaida och IS florerar bilder, texter och filmer om 
ledarna och ideologerna som kan kopplas till dessa organisationer och den våldsbejakande ideologin. 

En studie har gjorts om vilka ideologer eller personer som är viktiga och har inflytande inom nätverken av 
utländska stridande. Studien pekar tydligt på två centrala personer: Ahmad Musa Jibril från USA samt 
Musa Cerantonio från Australien.89 Båda är välkända, eller nästintill ökända, i den globala jihadistscenen. 
De har förekommit i de studerade grupperna och profilerna – men har ingen större popularitet.90 

Predikanten och al-Qaida-medlemmen Anwar al-Awlaki är en av de viktigaste ideologerna och är, trots sin 
död 2011, fortfarande en central figur avseende radikalisering och rekrytering till militanta islamistgrupper 
generellt. Hans videos med föreläsningar och predikningar har spridits över internet samt hos 
svenskspråkiga profiler och grupper på social media. Al-Awlakis föreläsningar finns också till salu på CD 
samt att lyssna på i en applikation för mobiltelefoner. Även IS har skapat en applikation för telefoner.91  

Liksom al-Awlaki har Usama bin Ladens död 2011 inte bidragit till att han försvunnit från den ideologiska 
retoriken kring militant islamism. Fotografier över honom samt citat av honom används ofta i 
propagandavideos och texter.  

Både al-Awlaki och bin Laden refereras till på svenskspråkiga grupper och profiler.92 Ummah Nyheter 
skriver i ett inlägg ”Den 13 oktober blev Sheikh Anwar al-Awlaki och Samir Khans martyrskap bekräftat 
av al-Qaida i den Arabiska halvön. Må Allah bekräfta våra shaheed och må oss vara bland de !”93 Samir 
Khan var redaktör för al-Qaida på Arabiska halvöns propagandatidning Inspire. 

Personifikationen av såväl organisationer som ideologier i form av ledargestalter är tydlig i både den 
officiella propagandan och den egentillverkade. Al-Awlaki, bin Laden och den nuvarande al-Qaida-ledaren 
Ayman al-Zawahiri agerar frontfigurer som kan liknas vid den militanta jihadismens rockstjärnor. 

Al-Zawahiri har delvis hamnat i skymundan efter IS framfart i Syrien och Irak. I en video 2014 
deklarerade al-Zawahiri ett förnyat förbund med Mullah Omar och den afghanska talibanrörelsen. 
Svenskspråkiga profiler och grupper refererar också till al-Zawahiri. Ummah Nyheter skriver i ett inlägg: 
”Lärdomar från den tjetjenska jihaden till den arabiska våren – Sheikh Aymen Al-Zawahiri”94. En annan 
person hyllar honom i ett inlägg: 

 När den här mannen [bild på al-Zawahiri i fängelset] reste dagens pelare för jihaad så visste dem flesta 
inte varför man skulle göra jihaad. När den här mannen satt och planerade muslimers uppresningefrån 
förtryck och förödmjukelse så var dem flesta vana vid deras situation. Han var shaykh usamas högra 

                                                      
89 Carter, Joseph, A., Maher, Shiraz & Neumann, Peter R., ”#Greenbirds: Measuring Importance and Influence in 
Syrian Foreign Fighter Networks”, The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence 
(ICSR), King’s College London, 2014, http://icsr.info/wp-content/uploads/2014/04/ICSR-Report-Greenbirds-
Measuring-Importance-and-Infleunce-in-Syrian-Foreign-Fighter-Networks.pdf  
90 Bild D1 
91 ”Isis app: Islamic State launces Android app for news and recruitment”, Yahoo/International Business Times, 2015-
08-04, https://uk.news.yahoo.com/isis-app-islamic-state-launches-181230561.html#ZZRLTBS  
92 Bild D2, D4 
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hand och nära vän. Alla mujahideen ledes av hans vishet och fortfarande leds av honom och i mitten 
av alla problem så skiner han mer än någonsin, oavsett hur mycket av dem missvägleda försöker 
minska hans position som ledare. Vår shaykh vi står bakom dig!95 

Vad gäller IS har inte dess ledare Abu Bakr al-Baghdadi än kommit i närheten av al-Awlaki, bin Laden 
eller al-Zawahiri i popularitet. Al-Baghdadi refereras också mycket sällan till i de studerade profilerna och 
grupperna. Däremot har IS skapat betydligt större dragningskraft än vad al-Qaida lyckats med de senaste 
åren. Al-Zawahiri har inte kunnat fylla bin Ladens kostym och medias ljus riktas mot IS och dess 
självproklamerade ”kalifat” – inte mot al-Qaida i Afghanistan och Pakistan eller Arabiska halvön.  

                                                      
95 Bild D6 
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Religion 

Som tidigare nämnts så används flera motiv till att sympatisera eller direkt stödja IS och andra väpnade 
islamistgrupper. Religiösa motiv används i propaganda för att legitimera våldshandlingar. Detta kan ske på 
olika sätt. 

Vissa profiler och grupper skriver ett påstående som sedan legitimeras med ”Allah säger…” eller ”Profeten 
säger…” Ett annat sätt är att använda de religiösa och teologiska citat som redan finns i den officiella 
propagandan. I flera fall finns argument med referenser till sura, verser och hadith. Det är i regel mycket 
korta utdrag och det framgår inte alltid i vilket kontext dessa citat tagits ur. 

Nyheter ash-Shaam skriver ”var är det minsta vi kan göra för Mujaheedin?! Allah säger: Gud älskar dem 
som kämpar för Hans sak i slutna led [så att de tillsammans bildar] liksom en stark och solid byggnad.” 
{As-Saff vers 4}”96. En annan profil med ett ”IS-pass” som profilbild skriver i ett inlägg följande: 

 Asslamu alaykom. Dawla islamijah I LOVE YOU. Alhamdulilah att jag fått äran att leva under en 
riktig islamisk stat. En stat som baserar sina handlingar utifrån Allah-s bok och Profeten Sunnah. En 
stat som ger muslimer skydd och trygghet. En stat där du som muslim öppet kan praktisera din 
religion. Jag ber Allah att han låter mig och mina bröder här få den äran att uppnå shahadah för Att vi 
skyddar den stat. Ett gott råd till våra fiender. Varför riskerar du ditt liv för något världsligt när du 
anser att liver är det dyrbaraste du har. Ni vet själva att vi älskar död vi älskar att se hur erat blod 
rinner vi uppfostrar våra barn och ungdomar i allmänhet att kriga mot er och att ha kärlek till 
shahadah och mötet med Allah. 

 Till er muslimer där ute som avskyr oss. Har ni inge bättre för er än att svartmåla dawlah islamijah. 
Alla debatter om dawlah och all kritik mot dawlah hör man er aldrig säga Allah sa Profeten sa. Ni 
bygger era tankar och åsikter utifrån er vy. Inte utifrån en shariah baserad vy. Har ni någonsin tänkt på 
erat tillstånd. Titta på er vardag hur mycket haram och kufr ser ni framför er. Men ni tar allt det som 
en nypa salt. Ni är nöjda med att leva så som ni lever förnedrade och undergivna. Men ni är missnöjda 
med att vi etablerar Allah’s lag på jorden och förnjuder det ni upplever som vardagsmat. Det är 
pinsamt Wallahi pinsamt.97 

I propagandan framgår tydligt att det är (sunni-) muslimer som dödas och förtryckts av exempelvis den 
syriska eller irakiska regeringen och regeringssoldater eller från västvärldens ockupation. Att muslimer 
dödas av IS beskrivs inte. I stycket ovan syns väldigt tydlig att religionen, och teokratin, är ett motiv till att 
sympatisera eller ansluta sig till IS. 

Även när Facebook-konton raderats hänvisas till religionen. Nyheter ash-Shaam skriver i ett inlägg:  

Facebook har automatiskt tagit bort vissa av våra inlägg på grund av att de ”strider mot deras 
gemenskapsregler”. Det gör också att sidan hotas att tas bort helt. Det är verkligen dubbelmoral när 
det finns antiislamiska sidor som ständigt gör narr av Islam med olika nidbilder och rasistiska inlägg 
om att Islam och muslimer bör utrotas, fast dessa sidor får stå kvar. #Dubbelmoral #Väst #Demokrati 
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Allah säger: ”De vill släcka Allahs ljus med sina ord, men Allah ska låta sitt ljus lysa med full styrka, 
hur förhatligt detta än måste vara för förnekarna av sanningen.” {as-Saff 61:8}98 

Den senare delen av inlägget är intressant då hashtaggarna/nummertecknen ”dubbelmoral”, ”väst” och 
”demokrati” används. Enligt gruppen är det dubbelmoral att låta rasistiska inlägg och nidbilder av islam få 
publiceras men att gruppens våldsbejakande inlägg tas bort av Facebook. Detta är inte bara dubbelmoral, 
det är ett resultat av ”demokrati” och hur ”väst” ser på islam. 

Sollentunas Muslimer har ett inlägg från 4 december 2013 som kan tjäna som exempel där religion används 
för att legitimera en handling och där gruppen, i sin ”frågestund”, diskuterar om det är tillåtet att döda ens 
fiende samt var i Koranen detta går att läsa. Gruppen skriver följande: 

 Ett av de vanligaste frågorna vi får här på ”Sollentunas muslimer” är ifall det är tillåtet att döda ens 
fiender och vart det står i Koranen att vi ska döda våra fiender. Jag vill börja med att ställa er en 
motfråga, vad tror ni att Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam och Sahaba radi Allahu ahum gjorde 
med sina fiender? Sen kan ni slå upp Surat Al-Baqarah vers 191, där Allah säger: 

 ”And kill them wherever yu overtake them and expel them from wherever they have expelled you, and 
fitnah is worse than killing. And do not fight them at al-Masjid al-haram until they fight you there. 
But if they fight you, then kill them. Such is the recompense of the disbeliever.” (2:191)99 
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Martyrskap 

Inför ramadan 2015 kom IS talesperson, Muhammed al-Adnani, ut med meddelandet att ”Muslims 
everywhere, we congratulate you over the arrival of the holy month. /…/ Be keen to conquer in this holy 
month and to become exposed to martyrdom.”100  

Religiöst martyrskap är ingen ny företeelse och är inte begränsad till islam och muslimer eller till religion 
och personerna offrar sina liv för vad de anser vara en större sak.101 Organisationer som använder sig av 
självmordsattentat är exempelvis kurdiska PKK och Tamilska tigrarna i Sri Lanka. I University of 
Chicagos databas över självmordsattentat syns tydligt hur det finns en koncentration till Israel, Libanon, 
Syrien, Irak, Afghanistan, Pakistan, Kaukasus, Sri Lanka, Somalia och Nigeria.102   

Martyrskapet har en funktion i den våldsbejakande islamistiska extremismens idévärld och praktik. I såväl 
officiell propaganda som egentillverkad propaganda presenteras martyrskapet som något mycket fint – som 
en väg till paradiset. Al-Adnanis uttalande visar att martyrskapet finns i IS idévärld. Hyllningen av 
självmordsbombaren i Stockholm i Inspire är exempel på hur al-Qaida framhäver martyrskapet.  

Hos svenskspråkiga grupper och profiler finns flertalet exempel på martyrskap och hyllningar till dem som 
dött i Syrien och Irak. Det finns också flera svenska så kallade martyrbiografier, även i videoformat.103 I ett 
”traditionellt” inlägg står det ofta vem personen var, ”må allah acceptera honom” och en form av 
hyllning.104 I ett inlägg skriver en av personerna från Sverige ”on the way to paradise Inshallah”105. I ett 
annat inlägg med rubriken ”Happy news from Syria” visas en av de personer som dött i Syrien. I texten, 
som ackompanjeras av en närbild på den döde mannens ansikte, står:  

Latest martyr from Sweden In Syria, May Allah accept our beloved brother Abu Mohammed, he was 
much loved and will be missed much for his good spirits and the nesiha he used to give us. Ma Allah 
accept him, his blood smelled misk and hiss mile got bigger and bigger as closer we brought him to his 
grave…106 

Ett av de fall som uppmärksammats i Sverige gäller 18-åriga Bilal som reste till Syrien. Enligt SVT:s 
Uppdrag granskning, som gjorde ett program om honom som sändes 21 maj 2014, hamnade Bilal innan 
resan ”i en grupp som hyllar martyrskap, islamistiska våldsbejakande grupper och situationen för folket i 
Syrien.”107 Efter bara några veckor i Syrien ringer en man till Bilals mor hemma i Sverige: ”Jag ska berätta 
goda nyheter. Din son, Gud han har velat ha honom. Han är död”.108 

                                                      
100 ”Islamic State urges followers to escalate attacks in Ramadan”, Reuters, 2015-06-23, 
http://www.reuters.com/article/2015/06/23/us-mideast-crisis-ramadan-idUSKBN0P31YH20150623  
101 För en historisk komparatix exposé se Janes, Dominic & Houen, Alex (red.) (2014) Martyrdom and Terrorism: 
Pre-Modern to Contemporary Perspectives, Oxford University Press 
102 ”Chicago Project on Security & Terrorism”, University of Chicago, http://cpost.uchicago.edu/focus/terrorism/  
103 Bild F10 
104 Se exempel Bild F1, F6, F7, F9 
105 Bild F11 
106 Bild F2 
107 ”Bilal dog som en av de svenska jihadresenärerna”, SVT, 2014-05-20, http://www.svt.se/ug/bilal-dog-som-en-av-
de-svenska-jihadresenarerna  
108 ”Bilal dog som en av de svenska jihadresenärerna”, SVT, 2014-05-20, http://www.svt.se/ug/bilal-dog-som-en-av-
de-svenska-jihadresenarerna  
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Ett halvår innan SVT sände programmet om Bilal spreds bilder på sociala medier. Flera profiler och 
grupper på Facebook lade upp bilder och texter. Inläggen spreds, kommenterades och ”gillades”. 
Sollentunas Muslimer gjorde ett inlägg den 4 december 2013: 

Vår lillebror Abu Ismael från Alby Må Allah acceptera han. Vår bror Abu Ismael blev älskad utav alla 
bröder efter ba några minter vi lärde känna han. Mycket speciell karaktär därför Allah valde ut han 
efter knappt en månad i Syrien. När brodern va i sin sista stund gjorde han dhikr, sen sa han till en av 
bröderna att han va hans granne i jannah. Jag ber Allah att återförena oss i jannat al firdaws.109 

Till detta publicerades också ett foto över Bilal med vapen i hand och iförd kamouflagebyxor och 
stridsväst. Inlägget fick stor spridning på sociala medier tillsammans med liknande biografier. I ett annat 
inlägg går att läsa följande: 

Vi ber Allah att acceptera vår dyrbara broder Bilal, Abu Ismael bland martyrerna och belöna honom 
med högsta graden av Jannah. Han var endast 19 år när han lämnade Sverige för att utföra sin 
obligation i jihad fisabilillah, efter endast några få månader uppnådde han det han önskade och 
drömde om och vi ber Allah att ge honom det han drömt om och låta honom vara förebild för de 
kvarsittande. Amin! Rahimahullah.110 

I anslutning till uppmärksammandet av Bilals död kom också flera kondoleanser i kommentarerna och 
olika frågor ställdes. Sollentunas Muslimer skriver följande i ett inlägg den 5 december 2013: 

Vi fick den har fragan av en syster. Salamo alaikom! Blev lite nyfiken på brodern Abu Ismael ni 
postade om. Hur gammal var brodern och hur kommer det sig att han gick ut i krig? Mvh 

Wa aleykom asalam dyrbara syster, vår bror Abu Ismael eller Bilal som han heter var 19år gammal, 
Varför han gick ut i krig är nog en fråga som bäst kan besvaras utav han själv. Han sa till en av 
bröderna här: ”Hur kan jag sova medan mina systrar blir våldtagna, Muslimer är en familj, och just nu 
behöver min familj mig.” Och som Muslim vet du mycket väl, att vårt absoluta mål i denna dunia är 
att strävar efter att göra Allah nöjd med oss, och det var även Abu Ismails mål och Allah sager: 

”And what is [the matter] with you that you fight not in the cause of Allah an [for] the 
oppressedamong men, women, and children who say, ”Our Lord, tak eus out of this city of oppressive 
people and appoint for us from Yourself a helper?” (4:75) 

Så han kom hit för att hjälpa sina syskon för Allah’s skulle och för att göra transaktionen som Allah 
beskriver så här med sina vackra ord: 

”Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties [in exchange] for that 
they will have Paradise. They fight in the cause of Allah, so they kill and are killed. [It is] a true 
promise [binding] upon Him in the Torah and the Gospel and the Qur’an. And who is truer to his 
covenant than Allah? So rejoice in your transaction which you have contracted. And it is that which is 
the great attainment.” (9:111)111 
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Flera av martyrbiografierna har mycket känslor, religiösa budskap och hyllningar samt ibland inlägg med 
citat från den nu döde personen. Huruvida citeringarna är autentiska eller en efterhandskonstruktion är 
oklart. En martyrbiografi om en av personerna från Sverige som dött i Syrien är skriven på engelska: 

”If I live until next year, then I want to go to Lebanon an continue my Jihad there.” ”I Wish that Allah 
blesses me with a long life in Jihad.” These are words [NN] told me when we used to spend time 
together. Oh blessed brother, you had high aims and long visions but Allah suhana wa ta’ala wanted 
something else for you. Makrouk my beloved brother, congratulations on your ultimate success as a 
believer in Allaah, to be martyred for the sake of His Face. 

We cried for you and our hearts expressed sorrow at your departure from us, bu tour place of reunion 
will be in Firdaws al’ala, by the Permission of the Most High. One of the brothers and closest friends 
had a dream about him just days after he was martyred. In the dream he saw himself with [NN] in the 
same enivonment and moment they both were positioned in during the battle fighting the murtadeen. 
In the dream [NN] told the brother words which pierces the hearts of the believers. He said: 

”We are not the one’s who should let martyrdom come to us, it is WE who should be running after 
martyrdom!” BarakAllaah fik Abu Abdurahman, we humble ourselves to your advice and happily accept 
it and pray that Allaah enables ut to omplement it, Ameen.112 

En av kvinnorna från Sverige vars brittiska man dödats i Syrien skriver i sin profil ”Even if lives moves on 
and everything changes, my love for you will always be the same. Wait for me in Jennah.”113 Inlägget är 
geotaggat i Raqqa. 

Personer från Sverige har också dött av amerikanska flygbombningar i Syrien. I november 2014 dödades 
minst tre 20-åriga män från Göteborg och Stockholm i Kobane. En annan person från Sverige som 
anslutit sig till IS som kände männen säger till Expressen att ”De var de finaste bröderna som jag gjorde 
jihad (heligt krig, red.anm) med. De gav bort alla sina ägodelar och åkte ner för jihad. De ville inte ha 
någonting från det jordiska livet. De strävade efter en martyrdöd”114. Flertalet svenskar ska också ha 
befunnit sig i Kobane under intensiva flygbombningar hösten 2014 och ett tiotal uppges ha skadats där.115 
Detta var något som också uppmärksammades på sociala medier. Intervjun påvisar att ”martyrdöden” är 
eftersträvansvärd. 

                                                      
112 Bild F8 
113 Bild F12 
114 “Tre svenska IS-krigare dödade i flygattacken”, Expressen, 2014-11-09, http://www.expressen.se/nyheter/tre-
svenska-is-krigare-dodade-i-flygattacken/  
115 ”Göteborgare dödad av amerikansk bomb”, Göteborgs-Posten, 2014-10-30, 
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2532407-goteborgare-dodad-av-amerikansk-bomb  
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Humanitära motiv och ”anti-Assad” 

Det finns flera fall av uppmaning till våld från personer bosatta i Sverige. Uppmaningarna förs inte sällan 
inom ramen för religiösa, ideologiska och humanitära resonemang. Den första svenskspråkiga videon som 
kom från Syrien var den från Mujahedeen Fi Ash Sham i november 2012. Videon, titulerad ”Och 
Uppmana De Troende Att Strida” är åtta minuter lång och publicerades på videohemsidan Vimeo och 
spreds via Facebook. En beväpnad och maskerad man tittar in i kameran och säger: 

Jag hoppas insha’allah att en viss person får se denna video, och det är Bashar al-Kalb [Bashar 
hunden]. Och jag hoppas […] att ni där i Sverige [pekar mot kameran] kan göra du‘a [förbön] och att 
jag kan få skjuta ett sådant här skott [pekar mot vapnet][…] rakt i hans ansikte.116  

I nästa scen poserar sju personer framför kameran (bilden). Mannen som sitter längst fram säger: 

Mina älskade bröder och dyrbara systrar. Lyssna på detta meddelande. Ett meddelande som skär i 
hjärtat och tynger bröstet. Mina bröder! Ögon och öron vittnar. Män förnedras. Kvinnor våldtas! Och 
barn slaktas. Detta tynger brösten.  

Men dock – vad som skär i hjärtat! – är när muslimerna sviker dessa barn och kvinnor. När 
muslimerna vänder ryggen till! Sina egna bröder och systrar. Detta skär i hjärtat. Vi är Mujahedeen Fi 
Ash-Sham. Och vi vittnar att jihad är obligatorisk för var och en som tror på Allah, hans profet och 
Domedagen. 

Jihad är obligatoriskt i Sverige och över hela världen. Frukta Allah. Allah som väcker hopp. Allah som 
vet vad som finns i människornas bröst. 

Verserna är många, ya akhi [min broder], och haditherna är långa. Allah och hans profet kallar på dig. 
Men du följer din egen lust och du följer Shaytan. Varför, ya akhi, fråga dig själv. Varför följer du 
dem som säger att det är fard kifaya [en kollektiv plikt] istället för att följa det Allah och hans profet 
har sagt? Sura al-Tawba – den själv! Den är sig själv nog. Den talar för sig själv. Och haditherna är 
många om Jihad. Och just specifikt i ash-Sham! Fråga dig själv och frukta Allah. 

Mina bröder! Kom ihåg att jihad inte behöver dig. Du behöver jihad. Du och jag, vi behöver Allah, 
Allah behöver inte oss. Vi varnar de som stannar hemma. Vi fruktar för er. […] Vi är rädda att ni dör 
med nifaq [hyckleri] i hjärtat. Så lyd Allah och lyd hans profet. 

Lyssna på nu broder. Precis som du inte kan förklara till en kafir, till en ickemuslim, hur det känns att 
vara en muslim, så kan inte en mujhahid känna känslan, berätta känslan, hur det känns att vara 
mujahid. Detta måste praktiseras. Ni måste praktisera Allahs verser. Men vi kan säga att under styrkan 
av svärdet finns paradiset. Under styrkan av svärdet finns 'izza och ära. Och under styrkan av svärdet 
finns seger. Segern finns under styrkan av svärdet i Jihad fisabilillah. 

Bara en mujahids sömn när han sover det är bättre än […] din nattbön i Sverige. Och om du fastar 
hela dagen – du sover här, och det är bättre! Vägen till jihad är en genväg till firdaws [paradiset]. 

Den väg vi berättar idag, det är den bästa vägen som visats. Allah förlåter dina synder. Kom till jihad – 
Allah förlåter dina synder. Vill du inte att Allah ska förlåta dina synder? Och höja dina nivåer? Sätt då 

                                                      
116 Statens medieråd (2013) Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet., s. 219 



Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier 

36 
 

din lit till Allah. Frukta Allah, gör tawba [bot, ånger], sätt din lit till Allah, packa din väska och kom 
till Syrien. För vi väntar på dig, vår älskade broder.117 

Texten fångar in flera intressanta argument med att ”män förnedras” och ”kvinnor våldtas”. Det ”skär i 
hjärtat /../ när muslimer sviker dessa barn och kvinnor”. Efter de humanitära buskapen säger mannen 
”Allah och hans profet kallar på dig”, ”jihad är obligatoriskt” och att det är en genväg till paradiset. De 
religiösa argument som sedan nämns explicit är intressanta – ”Allah förlåter dina synder”.  Med tanke på 
att det finns ett antal personer med tidigare kriminell bakgrund så kan ”förlåtelse av synder” möjligen bli 
ett argument till att resa till Syrien – det är en chans till omstart. 

Kring denna video kunde också kopplas flera profiler på Facebook och Mujahedeen Fi Ash Sham skapade 
också en egen profil. Flera av de profiler som kan kopplas till Mujahedeen Fi Ash Sham skrev i sin 
beskrivning och i kommentarsfälten att de var från Göteborg. I vissa fall också mer specifikt från områdena 
kring Angered och Bergsjön. 

Mannen som poserar på flera fotografier kopplade till Mujahedeen Fi Ash Sham, är Bherlin Gildo (Abu 
Dharar Filibbini) från Karlskrona. Gildo stod sedermera åtalad i Storbritannien för terroristbrott där han 
mellanlandat under en resa från Sverige, via Köpenhamn och London, med slutdestination Manila. Gildo 
misstänktes för att deltagit i terroristträningsläger och deltagande i vapenutbildning mellan augusti 2012 
och mars 2013. En ytterligare åtalspunkt var innehav av information som kan användas vid terrorism. 
Åklagaren menade att Gildo varit ansluten till Jabhat al-Nusra.118 Han själv uppgav också att han stridit 
för dem.119 Bherlin Gildo frigavs sedermera då målet lades ned utan att prövas. 

En av de skrifter som Gildo hade var 44 Ways to Support Jihad av Anwar al-Awlaki. Awlakis skrift börjar 
som följande: 

Jihad is the greatest deed in Islam and the salvation of the ummah is in practicing it. In times like 
these, when Muslim lands are occupied by the kuffar, when the jails of tyrants are full of Muslim 
POWs, when the rule of the law of Allah is absent from this world and when Islam is being attacked 
in order to uproot it, Jihad becomes obligatory on every Muslim. Jihad must be practiced by the child 
even if the parents refuse, by the wife even if the husband objects and by the one indebt even if the 
lender disagrees.  

Dear brothers and sisters the issue is urgent since today our enemy is neither a nation nor a race. It is 
a system of kufr with global reach. The kuffar today are conspiring against us like never before. So 
could we be heading towards the great battle between the Romans and the Muslims - Al Malhamah - 
which the Prophet (saaws) spoke about?  

Again, the point needs to be stressed: Jihad today is obligatory on every capable Muslim. So as a 
Muslim who wants to please Allah it is your duty to find ways to practice it and support it. 

                                                      
117 Statens medieråd 219ff; ”Swedish mujahideen recruitment video for Syria (Mujahedeen Fi Ash Sham) – 
Translated”, LiveLeak, Uppladdad 2012-11-26, hämtad 2015-08-10, 
http://www.liveleak.com/view?i=eb8_1353966993  
118 ”Terror trial collapses after fears of deep embarrassment to security services”, The Guardian, 2015-06-01, 
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/01/trial-swedish-man-accused-terrorism-offences-collapse-bherlin-
gildo  
119 ”Svensk gripen misstänkt för terrorbrott”, Aftonbladet, 2014-10-04, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19643596.ab  
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Al-Awlakis budskap tangerar på många sätt Mujahedeen Fi Ash Shams uppmaningar i videon från 2012. 
Flertalet uppmaningar på social media har en humanitär karaktär där referenser görs till barn och kvinnor 
som ”dödas och våldtas” i Syrien. Detta sker ibland invävt i religiösa och extremistiska budskap. 

Andra texter som är välkända och viktiga inom jihadistlitteraturen men som i liten utsträckning funnits på 
de svenska forumen är exempelvis Join the Caravan (Azzam), Milestones (Qutb), A Brief Guide to the Islamic 
State (al-Britani), The Management of Savagery (Naji) samt texter av Ibn Taymiyyah och videoföreläsningar 
av Anwar al-Awlaki. En av al-Qaidas viktigaste ideologer och strateger och som inspirerat många jihadister, 
Abu Musab al-Suri, texter syns heller inte till.120 Många av texterna som florerar på sociala medier är inte 
teorietiskt eller teologiskt tunga utan lättlästa och estetiskt väl genomarbetade med tilltalande grafik och 
bilder. Forumen kan snarare ses som politiska än intellektuella eller teoretiska. Det är möjligt att dessa 
resonemang förs i andra forum. 

Resonemangen att det är din plikt att hjälpa ”bröder och systrar” är relativt vanliga. Att det pågår en 
humanitär katastrof är också väldigt lätt att hitta goda källor till från biståndsorganisationer, medier, 
forskningsinstitut et cetera och användningen av den humanitära aspekten används som en del av 
propagandan och rekryteringen till IS och andra grupper. 

Som tidigare nämnt är Dabiq en sällan refererad produkt i de svenskspråkiga forumen. Däremot finns 
enstaka exempel på att den refererats till. En av referenserna är till det tredje numret som bland annat 
handlar om migrationen (hijra) till ”kalifatet”. En vanligare metod är dock att egna argument används av 
profiler och grupper: ”Hur länge ska vi fortsätta vara passiva?”, ”Hur länge ska vi fortsätta titta på?”, ”Ni 
går miste om något stort..” Snarare än att endast referera till Dabiq. Exempelvis skriver Ummah Nyheter i 
september 2011 ett inlägg: ”Asad sluta döda våra barn i Syrien !”121 

Materiellt stöd och finansiering av terrorism sker från Sverige. Hur mycket kapital som direkt eller indirekt 
hamnar i terroristgruppers kassa är dock mycket svårt att avgöra. Likaså vilken roll sociala medier har för 
att underlätta penninginsamling. För att finansiera terrorismresor från Sverige används bland annat sms-
lån, billeasing och momsbedrägerier kopplat till mobilföretag.122 I februari 2015 genomförde 
Ekobrottsmyndigheten, med stöd av Polismyndigheten, ett tillslag rörande svart arbetskraft och 
penningtvätt. Sex bolag med verksamhet inom städning, flyttbranschen och bilrekonditionering var 
inblandade och misstankarna rörde bokföringsbrott, grovt skattebrott och finansiering av terrorism. 
Vinsterna från dessa bolag tros ha skickats till IS i Syrien. Misstankarna om finansering av terrorism kunde 
dock inte styrkas.  

                                                      
120 För ett excellent porträtt över al-Suri se Lia, Brynjar (2014) Architect of Global Jihad: The Life of Al-Qaida 
Strategist Abu Mus’ab al-Suri, Oxford University Press 
121 Bild G1 
122 ”Sms-lån och billeasing finansierar terrorresor”, Säkerhetspolisen, 2015-06-22, 
http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2015-06-22-sms-lan-och-billeasing-finansierar-
terrorresor.html  
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I Sverige finns sedan tidigare en (1) fällande dom rörarande finansiering av terrorism. Däremot har flera 
banker avslutat konton där det funnits misstanke om att transaktioner hamnat hos terroristgrupper.123 Det 
finns dock mycket få indikationer på sociala medier om finansiering av terrorism eller s.k. terrorkrigsresor. 

Det finns dock exempel där personer bedriver insamling och samtidigt sympatiserar med 
terroristorganisationer. I ett fall finns en profil som är aktiv i de våldsbejakande Facebook-grupperna. Med 
hänseende till situationen i Syrien har personen tillsammans med en vän startat en ”grupp/förening” kallad 
Ummah hjälpen. Mindre än en månad tidigare har personen skrivit att föreningen avser att köpa en 
ambulans för att köra till Turkiet och sedan föra denna vidare in i Syrien.  

 Salamu alejkom mina bröder och systrar alla vet hur situationen ligger till i Syrien 150.000 dödade 
och bara Allah vet hur många skadade. Nu ska jag och NN samla ihop pengar för att köpa en 
ambulans och inshallah skall vi personligen köra ner den till Turkiet för att sedan ta in den till Syrien. 
Vill du hjälpa till med att donera pengar för vårt projekt kontakta mig eller NN [samma person som 
tidigare] e ni snälla Mvh En hjälpande hand till de utsatta.124 

För den som inte följer denna profil ser det ut att vara legitimt projekt som ska genomföras för att hjälpa 
en civilbefolkning i ett krigshärjat land. Gruppens syfte är ju att ”samla in bidrag till behövande muslimska 
bröder och systrar i hela världen.”125 I ett inlägg skriver en av de två personerna: 

Assalamu alejkom bröder och systrar. Jag tackar allah för era donationer och era böner så att detta 
projekt kunde med allahs vilja närma sig sitt slut. Nu har vi köpt en ambulansen och insha allah snart 
så ska vi leverera den till våra bröder och systrar i syrien. Nu är det inte mycket kvar, vi behvöver allahs 
hjälp och era donationer så att vi kan samla in mer pengar så att den kan levereras och insha allah 
kanske fyllas med mat till våra bröder och systrar i syrien.126 

Några veckor efter annonseringen av gruppen/föreningen tackar mannen för donationerna till projektet 
och poserar framför en ambulans. 

Vad som hände med ambulansen är oklart. Det är möjligt att den kördes ner till Turkiet och vidare in i 
Syrien för att bli en del av det humanitära maskineriet. Bilderna runt denna profil tyder dock på att 
mannen anslutit sig till väpnade grupper i Syrien – i detta fall IS.127 Om detta var före, under eller efter 
penningainsamlingen och inköpet av en ambulans är inte känt. De personer som läst personens inlägg kan 
också se att det finns ett våldsbejakande budskap – på omslagsbilden poserar tre personer med 
automatvapen.128 Han delar också andra svenska profilers inlägg som hyllar IS.129 Ett annat inlägg under 
samma period visar grafik med en bönematta och en Kalasjnikov AK47 med texten ”Remember the 

                                                      
123 ”Större tillslag rörande svart arbetskraft och penningtvätt”, Ekobrottsmyndigheten, 2015-02-17, 
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2015/2/storre-tillslag-rorande-svart-arbetskraft-och-
penningtvatt/; ”Misstänkt terrorfinansiering utreds”, Säkerhetspolisen, 2015-02-19, 
http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2015-02-19-misstankt-terrorfinansiering-
utreds.html; ”Swedbank om kampen mot terror: ”Ett jättedilemma”, SvD, 2015-02-16, 
http://www.svd.se/swedbank-om-kampen-mot-terror-ett-jattedilemma_4339945  
124 Bild G2 
125 Bild G3 
126 Bild G4 
127 Bild G6 
128 Bild G5 
129 Bild G7 
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mujahdieen in your prayers… beacause they are fighting on your behalf.” Till inlägget skriver personen 
”Tänk på mujahideen i era böner.”130 Även andra profiler i de våldsbejakande grupperna publicerar 
fotografier på mannen med vapen i hand. Alltså samma man som poserar framför ambulansen. 

De humanitära budskapen varvas med ideologiska, religiösa och våldsbejakande budskap. Samma profiler 
som vittnar om syriska regeringssoldaters övergrepp på barn delar samtidigt propaganda från IS. I vissa fall 
porträtteras andra upplevda orättvisor som inte sällan härrör till amerikansk säkerhetspolitik och det så 
kallade ”Kriget mot terrorismen”. Detta gäller bl a fånglägret Guantanamo, fängelserna Abu Ghraib i Irak 
och Bagram i Afghanistan samt USA:s användning av obemannade flygande farkoster, s.k. UAV:s eller 
drönare, i framförallt Pakistan och Jemen. Ummah Nyheter skriver: ”Har vi glömt våra obligationer 
gentemot våra Muslimska bröder och systrar som hålls fångade i fängelser som Guantanamo Bay, Bakram 
och Abu ghraib? Känner vi den smärta de känner och tacklas med?”131 

Fotografier på barn är inte sällsynta. Bherlin Gildo poserar tillsammans med barn i Syrien på flera 
fotografier.132 Andra profiler lägger upp bilder på döda eller skadade barn.133 Nyheter ash-Sham publicerar 
bilder på skadade barn som bärs iväg och en annan som ligger på en bår med armen avsliten. Rubriken till 
bilderna lyder ”En ung pojke som sålde kakor i Aleppo blev dödad av Assads tunnbomber.”134 Ett annat 
inlägg visar ett fotografi på en demonstrant en skylt om att ”inte döda barn”.135 Till fördel för IS skriver 
Nyheter Bilad – Asham ”Hehe, Den Islamiska Statens barn är de allra gladaste ! Under vingarna av Sharia, 
rättvisa!”136 

Ummah Nyheter skriver i ett inlägg: ”Bismillah Jag delar med mig dessa bilder [sju fotografier] då vår 
Ummah har rätt att veta vad som händer våra muslimska syskon i Bangladesh. Taghoot regimen i 
bangladesh med sin taghoot arme behandlar våra syskon på detta sätt Dela gärna dessa bilder.”137 I ett 
annat inlägg från december 2012 skriver gruppen: ”Harakat al-Shabab stödjer folket med livsmedel och 
bevattning av jordbruksmark.”138 

IS har också i sin propaganda efterlyst en migration till området – vilket också gäller kvinnor. Ett manifest 
från IS visar vilken roll kvinnor har i ”kalifatet” och avser att rekrytera fler kvinnor.139 

Antalet kvinnliga profiler i svenskspråkig social media (som studerats) är få – dock finns ett antal. 
Informationen som visas tyder på att kvinnorna anslutit sig till IS men inte deltar i strid. Orsakerna till att 
kvinnor reser kan vara många och skilja sig åt helt mellan olika individer. En orsak är att gifta sig – ett 
fenomen som på engelska ofta benämnts som ”jihadi brides”. Vissa reser dock till Syrien med sin man eller 
familj. En annan orsak är att de får vara med om något som i dessa kretsar ses som stort, en plikt och 
                                                      
130 Bild G8 
131 Bild G15 
132 Bild G10 
133 Bild G12, G13 
134 Bild G14 
135 Bild G1 
136 Bild C23 
137 Bild G9 
138 Bild G11 
139 Winter, Charlie (2015) Women of the Islamic State: A manifesto on women by the Al-Khanssaa Brigade, Quilliam 
Foundation, https://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/women-of-the-islamic-
state3.pdf  
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historiskt – att vara en del av uppbyggnaden av ”kalifatet” och inte leva i de ”otrognas” värld. Katherine 
Brown vid King’s College London menar att det är en kombination av politiska och personliga skäl 
tillsammans med en naiv och romantiserad bild.140 Precis som för männen är andra motiv också upplevda 
orättvisor mot muslimer och att det är deras plikt att hjälpa sina ”bröder och systrar”.141 

I och med utropandet av det så kallade ”kalifatet” 2014 så inbegreps också kvinnor i IS strategi och Dabiq 
har haft specifika artiklar om ”systrar i den islamiska staten”. IS propaganda försöker att visa att kvinnor 
uppskattas som mödrar och inte endast sexuella objekt.142 Även om ett antal kvinnor rest från Sverige för 
att ansluta sig till IS så är antalet profiler och grupper mycket få i relation till antalet män. 

                                                      
140 Brown, Katherine. ”Analysis: Why are Western women joining Islamic State?”, BBC, 2014-10-06, 
http://www.bbc.com/news/uk-29507410  
141 Hoyle, Carolyn, Bradford, Alexandra & Frenett, Ross (2015) Becoming Mulan? Female Western Migrants to ISIS, 
Institute for Strategic Dialogue, http://www.strategicdialogue.org/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.PDF  
142 Saltman, Erin Marie & Smith, Melanie (2015) ‘Till Martyrdom Do Us Part’, Gender and the ISIS Phenomenon, 
Institute for Strategic Dialogue & International Centre for the Study of Radicalisation, 
http://www.strategicdialogue.org/Till_Martyrdom_Do_Us_Part_Gender_and_the_ISIS_Phenomenon.pdf  
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Äventyr, våld, vapen och gemenskap 

Flertalet exempel har redan visats med förhärligande bilder av förhållandena i krigets Syrien och Irak samt 
hur det är att leva inom det så kallade ”kalifatet”. En av de personer från Sverige som rest till, och 
sedermera dött i Syrien, syns på fotografier tillsammans med Omar Shishani, en av IS-ledarna i norra 
Syrien och tidigare ledare för Jaish al-Muhajirin wa al-Ansar samt Muhajireen Brigade som stred vid sidan 
av JN.143 Detta fotografi visar på att personer från Sverige kommit i kontakt med ledarskiktet i de väpnade 
islamistgrupperna i Syrien.  Att personer kommer i kontakt med internationellt kända jihadister kan 
komma att innebära att de får en högre status i den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön – i såväl 
Syrien som i Sverige. 

Jalil Joumane har uppmärksammats i media (bl a i Expressen) och får därför illustrera hur denna 
romantisering och äventyr utspelar sig. I en av bilderna poserar Joumane framför ett syriskt stridsflygplan 
där IS logotyp i efterhand klippts in. Inlägget har ”gillats” över 150 gånger och fått över 30 
kommentarer.144 Antalet ”gillningar” är i relation till andra profilers inlägg många. Efter att Joumane 
poserat tillsammans med al-Shishani så är det mycket som pekat på en statushöjande effekt inom miljön. 
En annan orsak är att några av inläggen gjorts på engelska samt något enstaka på arabiska. 

Det går även att se att andra personer i ”miljön” uppmärksammas. Den svenske medborgaren Mirsad 
Bektasevic som dömdes för terroristbrott 2007 i Bosnien och Hercegovina figurerar i dessa forum och 
poserar med vapen i Syrien.145 Ummah Nyheter skriver i ett inlägg från september 2011: 

Broder Mirsad Bektasevic (från Sverige) fick 14 år och 5 månaders fängelse den 11:e Januari 2007. 
Broder Abdukadir Cesur (från danmark) fick 13 års fängelse straff. Den 4:e Juli 2009 flyttades brodern 
Mirsad från bosnisk fängelse till svenska fängelset för att sitta klart sina 14 år 5 månader.146 

Flera av de personer som rest från Sverige till Syrien har publicerat bilder och texter på Facebook om sina 
aktiviteter. Förhärligande bilder visar att det finns gott om mat, godis och läskedrycker. I dessa fall talas 
sällan om mat- eller vattenbrist eller andra knapphändiga resurser. I en av bilderna syns godis och en 
tekanna samt en laddad kulspruta.147 På ett fotografi syns en man stå och fiska, ett annat på en av 
kvinnorna från Sverige vid al-Na’im-rondellen i Raqqa. På fotografiet står kvinnan bredvid ett avhugget 
huvud som spetsats på rondellens staket. 148 Avhuggna huvuden som spetsats på detta staket har också 
visats i olika videofilmer.149 

                                                      
143 Bild H1; Roggio, Bill, ”Chechen commander forms ’Army of Emigrants’, integrates Syrian groups”, The Long 
War Journal, 2013-03-28, http://www.longwarjournal.org/archives/2013/03/chechen_jihadist_for.php; ”Syria crisis: 
Omar Shishani, Chechen jihadist leader”, BBC, 2013-12-03, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-
25151104; ”The Georgian roots of Isis commander Omar al-Shishani”, BBC, 2014-07-09, 
http://www.bbc.com/news/world-europe-28217590 
144 Bild H2 
145 Journalisten Per Gudmundson har också skrivit om detta: ”Mirsad Bektasevic poserar med vapen i Syrien”, 
Gudmundson, 2014-06-05, http://gudmundson.blogspot.se/2014/06/mirsad-bektasevic-poserar-med-vapen-i.html  
146 Bild H15 
147 Bild H3, H4, H17 
148 Bild H18, H19 
149 ”50 Soldiers Beheaded And Their Heads Put On Poles”, LiveLeak, 2014-07-26, 
http://www.liveleak.com/view?i=190_1406399936  
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http://www.liveleak.com/view?i=190_1406399936


Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier 

42 
 

I flertalet bilder poserar dessa personer ätandes och vilandes. I media har detta fenomen ibland kommit att 
kallas ”five-star jihad”. Detta är sannolikt en bild som dessa personer vill förmedla för att locka fler att 
ansluta sig. Det är tydligt att det finns en äventyrslystnad, eller åtminstone en presentation av detta, i 
förmedlingen av fotografier och budskap samtidigt som man vill påvisa att det finns bekvämligheter. 
Väldigt många fotografier har personer som poserar med vapen. Detta är alltifrån lättare handeldvapen till 
prickskyttegevär, tyngre kulsprutor och luftvärnskanoner.150 Men icke-våldsbejakande fotografier från 
”kalifatet” publiceras också. Ett exempel är ett fotografi över en klädesbutik i Raqqa samt texten 
”Mujaheeds klädesbutik i shaam. (ny öppnad)”. 

Förutom vapen sprids professionellt producerade jihadistvideos som delas på dessa grupper. En av dem är 
en actionfylld kampsportsfilm som heter ”Syria Mujahideen – Special Forces Sham Part 1” med två 
svartklädda personer som övar närstrid.151 

                                                      
150 Bild H5-H14 
151 Bild H20 
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Resultat 

Facebook används som en plattform för svenskspråkiga grupper och profiler för att (1) sprida officiell 
propaganda från terroristorganisationer som Islamiska staten och al-Qaida. Facebook används också för att 
(2) sprida inofficiell propaganda till fördel för terroristorganisationer som Islamiska staten och al-Qaida. 
Facebook används som en plattform för försök till rekrytering, vilket bland annat sker genom olika 
uppmaningar från personer som rest från Sverige till Syrien. 

Informationen som sprids sker dels från personer i Sverige och dels från personer som rest från Sverige till 
Syrien och IS-kontrollerade områden. Hyllningar till våldsbejakande islamistiska ideologer och 
terroristorganisationers ledare sprids genom texter, bilder, fotografier och videos. Personer från Sverige 
som befinner sig i Syrien kommunicerar ”hem” till Sverige genom reseberättelser i IS-kontrollerade 
områden. 

Inom dessa profiler och grupper går att finna ett antal motiv och orsaker till varför någon ska sympatisera 
med våldsbejakande islamistiska ideologier och rörelser, dels argument för att någon ska resa till Syrien för 
att ansluta sig till IS. Ett antal faktorer varvas och överlappas: humanitära, religiösa, ideologiska motiv 
tillsammans med martyrskap och något som kan ses som äventyr, våld, vapen och gemenskap. 

Orsakerna och motiven kan inte ses som hela förklaringen till varför någon radikaliseras, väljer att 
sympatisera med, eller ansluta sig till, terroristorganisationer som Islamiska staten eller al-Qaida. 
Rapporten är dock försök till ett bidrag till en djupare kunskap om motiv och orsaker. Vidare forskning 
krävs för att förklara motiv, orsaker och vilken roll sociala medier har i radikalisering och rekrytering. 
Författaren efterfrågar fler studier som inbegriper intervjuer med sympatisörer och de som anslutit sig till 
dessa organisationer. Djupare kunskap om orsaker och riskfaktorer är också nödvändigt för att skapa ett 
adekvat förebyggande arbete. 

Reflektioner 

Det är svårt att mäta vilken effekt, eller inflytande, som sociala medier har och om det är en avgörande 
faktor i radikaliseringsprocesser och rekrytering. Sannolikt samspelar detta med den ”fysiska miljön”. 

En möjlig åtgärd för att minska spridning av propaganda är att stänga Facebook-konton – något som 
också gjorts. Detta kan medföra att delar av informationsflödet minskar eller blir mindre tillgängligt. 

I det stora hela är dock våldsbejakande extremism att betrakta som ett demokratiproblem. Individerna i 
denna studie sympatiserar med icke-demokratiska rörelser som med våld och hot om våld försöker att 
upprätta en auktoritär stat. Genom att stänga konton på sociala medier nås inte ”grogrunden” eller 
orsakerna till problemet.  
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Bilaga 1 (utdrag ur social media) 

Bilderna, eller skärmdumparna, är endast tagna från svenskspråkiga grupper och profiler på Facebook 
under perioden 2012-2014. Majoriteten av dessa har anonymiserats. Totalt är det 126 skärmdumpar som 
redovisas. 
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Sociala medier som funktion 

Bild A1. Sanningen från Ash Sham – den riktiga sanningen 

 

 

Bild A2. Ghuraba Syrien Syrien – jag undrar om ni vill se något speciellt här nere 

 

 

Bild A3. Ummah Nyheter – förstasida  
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Bild A4. Sollentunas Muslimer – min resa genom ash shaam 
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Bild A5. Call of Jihad 

 

 

Bild A6. Operationer i Palestina 

 

 

Bild A7. Mujahedeen Fi Ash Sham - gruppfoto 
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Bild A8. Mujahedeen Fi Ash Sham – Bherlin Gildo 

 

 

Bild A9. Bherlin Gildo – förstasida  

 

 

Bild A10. Ghuraba Syrien Syrien – hur länge ska vi fortsätta vara passiva? 

 

 

Bild A11. Uppmaning till migration 
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Bild A12. Uppmaning till migration 

 

 

Bild A13. Jalil Joumane – kom till Jihad 
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Bild A14. Vad har ni för ursäkter? 

 

 

Bild A15. Ghuraba Syrien Syrien – Hur länge ska vi fortsätta titta på? 

 

 

Bild A16. Muslimerna är måltavlorna 
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Bild A17. Packa era väskor och kom 

 

 

Bild A18. Sanningen från Ash Sham – förstasida  
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Bild A19. Sanningen från Ash Sham – ingress  

 

 

Bild A20. Hycklare 
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al-Qaida och Jabhat al-Nusra 

 

Bild B1. Jabhat al-Nusra – må Allah ge er seger över era fiender 

 

 

Bild B2. Ummah Nyheter – Jabhat al-Nusras träningsläger 
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Bild B3. Nyheter ash-Shaam – Jabhat al-Nusras träningsläger 

 

 

Bild B4. Ghuraba Syrien Syrien – al-Qaida på frammarsch i Irak 
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Bild B5. Nyheter ash-Shaam – Jabhat al-Nusra håller tal 

 

 

Bild B6. Ummah Nyheter – Al-Shabaab delar ut mat till de behövande 

 

 

 

 

 

 



Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier 

61 
 

Bild B7. Ummah Nyheter – Ansar al-Sharia skydda sjukhusen i Libyen 

 

 

Bild B8. Ummah Nyheter – al-Qassam 
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Islamiska staten 

 

Bild C1. Ummah Nyheter – stöd från Somalia till ISIS 

 

 

Bild C2. IS nya efterlängtade video 

 

 

Bild C3. Kalifatets utbredning 
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Bild C4. James Foley 

 

 

Bild C5. Ghuraba Syrien Syrien – Who are ISIS? 
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Bild C6. Ummah Nyheter – Framsteg för ISIS i Halab 
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Bild C7. Ummah Nyheter – Exklusiva bilder från Islamiska staten i Irak (2012)  

 

 

Bild C8. Sanningen från Ash Sham – en islamisk stat måste upprättas 
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Bild C9. Sanningen från Ash Sham – Ex Indonesian Army in ISIS Ranks 

 

 

Bild C10. Stödet för ISIS har ökat 
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Bild C11. Ghuraba Syrien Syrien – låt mujahedeen fullborda sitt uppdrag 

 

 



Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier 

68 
 

Bild C12. Gör dua och må den Islamiska staten segra 
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Bild C13. ISIS viktigt meddelande 
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Bild C14.  Ni som tror på alla lögner som media säger om oss (ISIS) 

 

 

Bild C15. Lejon 

 

 

Bild C16. Häst – samtida 
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Bild C17. Häst – historisk  
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Bild C18. Kollage med symboler/grafik (av författaren) 
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Bild C19. Kollage med symboler/grafik  
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Bild C20. Ghuraba Swedish Media (YouTube). 

 

 

Bild C21. Ghuraba Swedish Media (logotyp) 
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Bild C22. Keep calm and love ISIS 

 

 

Bild C23. Nyheter Bilad – Asham – Den Islamiska statens barn är de allra gladaste 
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Ideologi och ideologerna 

 

Bild D1.  Musa Cerantonio 

 

 

Bild D2.  Anwar al-Awlaki 

 

 

Bild D3.  Ummah Nyheter – Anwar al-Awlaki och Samir Khan 

 

 

Bild D4. Usama bin Laden och USA:s brinnande flagga 
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Bild D5. Ummah Nyheter – Lärdomar från den tjetjenska jihaden av al-Zawahiri 

 

 

Bild D6.  Ayman al-Zawahiri skiner mer än någonsin 
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Religion 

 

Bild E1. Sollentunas Muslimer – är det tillåtet att döda ens fiender och var i koranen står det? 

 

 

Bild E2.  Nyheter ash-Sham – Vad är det minsta vi kan göra för mujahedeen? 
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Bild E3. Att jag fått äran att leva under en islamsk stat 
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Bild E4. Dubbelmoral – Allah säger… 
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Martyrskapet 

 

Bild F1. Nyheter ahs-Shaam – Må Allah acceptera honom 

 

 

Bild F2.  Happy news from Syria 
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Bild F3. Sollentunas Muslimer - Bilal 
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Bild F4. Bilal utförde sin obligation i jihad 
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Bild F5. Sollentunas Muslimer – hur kan jag sova medan mina systrar blir våldtagna 
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Bild F6. Shahid 

 

Bild F56. 

 

 

Bild F7. Sanningen från Ash Sham - Shahid 
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Bild F8. It is we who should be running after martyrdom 
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Bild F9. Nyheter Bilad – ett lejon 

 

 

Bild F10. Martyrdom till alla er 

 

 

Bild F11. On the way to paradise 
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Bild F12.  Wait for me in Jennah 

 

 

Bild F13. Ummah Nyheter – föll som shadeed, som ett lejon för Allahs religion 
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Humanitära motiv och ”anti-Assad” 

 

Bild G1. Ummah Nyheter – Assad, sluta döda våra barn i Syrien! 

 

 

Bild G2. Penninginsamling 1 

 

 

Bild G3. Penninginsamling 2 

 

Bild G4. Penninginsamling 3.  
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Bild G4. Penninginsamling 3 

 

 

Bild G5. Penninginsamling 4 
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Bild G6. Penninginsamling 5 

 

 

Bild G7. Penninginsamling 6 
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Bild G8. Penninginsamling 7 

 

 

Bild G9. Ummah Nyheter – Muslimerna trakasseras i Bangladesh! 
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Bild G10. Bherlin Gildo 

  

 

Bild G11. Ummah Nyheter – al-Shabaab stödjer folket med livsmedel och bevattning 
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Bild G12. Döda barn 

 

 

Bild G13. Stympade barn 
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Bild G14. Nyheter ash-Shaam – en ung pojke sålde kakor, blev dödad 
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Bild G15. Ummah Nyheter – Guantanamo, Bagram och Abu Ghraib 
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Äventyr, våld, vapen och gemenskap 

 

Bild H1. Jalil Joumane möter Abu Omar al-Shihani 

 

 

Bild H2. Jalil Joumane poserar framför syriskt stridsflyg 
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Bild H3. Jalil Joumane – godis och vapen 

 

 

Bild H4. Äter mat 
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Bild H5. På fältet 

 

 

Bild H6. På bilflaket – frammåt! 
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Bild H7. Jalil Joumane – vem vill köpa vapen? 

 

 

Bild H8. Jalil Joumane – poserar med gevär 
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Bild H9. Ghuraba Syrien Syrien – Göteborg i arbete 

 

 

Bild H10. Jalil Joumane – poster boy 
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Bild H11. Vapen och ammunition 

 

 

Bild H12. Jalil Joumane – snöbollskrig  
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Bild H13. Raketer/robotar 

 

 

Bild H14. Kulspruta 
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Bild H15. Ummah Nyheter – Broder Bektasevic 
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Bild H16. Klädesbutik i Levanten 
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Bild H17. Fika 

 

 

Bild H18. Fiskar 
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Bild H19. Kvinna från Sverige vid al-Na’im-rondellen i Raqqa 
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Bild H20. Kampsportsfilm med Mujahedeen-”specialförband” 
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