
!  

Islamiska Statens ikonoklasm 
En studie om IS motiv och måltavlor vid förstörel-
sen av historiska, religiösa och kulturella arv. 

Kandidatuppsats

Författare: Pontus Samuelsson 
Handledare: Johan Adetorp 
Examinator: Torsten Löfstedt 
Termin: VT 16 
Ämne: Religionsvetenskap



!  
 



 

Abstract 
The purpose of this essay has been to find an explanation for the destruction of different 

cultural and historical heritage sites and objects by the Islamic State. The study was 

made by applying theories of cosmic war and terrorism motivated with religious langu-

age on the Islamic State magazine Dabiq. The results from Dabiq showed that the Isla-

mic State use a religious language to sanction their destruction. They claim that they are 

fighting for an Islamic identity, a divine struggle that can’t be lost. Their long term mis-

sion is to reinstate the historic caliphate of Islam. To do this they need to destroy all 

kinds of objects that defy their extreme form of Islam. These objects are seen as images 

of idolatry and an expression of nationalist agenda, which undermines Allah and the 

mission of the Islamic State. 

Nyckelord 
Islamic State, iconoclasm, Dabiq, religious language, cosmic war 



 

Innehåll 
1. Inledning 1 ____________________________________________________________

1.1 Ingress 1 ___________________________________________________________
1.2 Syfte och frågeställningar 2 ____________________________________________
1.3 Material och metod 3 _________________________________________________
1.4 Teoretiska utgångspunkter 4 ___________________________________________

1.4.1 Terrorism motiverat med ett religiöst språk 4 __________________________

1.4.2 Kosmiskt krig 5 _________________________________________________

1.5 Tidigare forskning 7 _________________________________________________

2. Bakgrund 10 __________________________________________________________
2.1 Islamiska Staten 10 __________________________________________________
2.2 Wahhabism 12 ______________________________________________________
2.3 Kulturarv i Syrien och Irak 13 __________________________________________
2.4 Ordlista 15 _________________________________________________________

3. Resultat 16 ____________________________________________________________
3.1 Motiv 16 __________________________________________________________

3.1.1 Shirk  16 _______________________________________________________

3.1.2 Sunna 18 _______________________________________________________

3.1.3 Hämnd 18 ______________________________________________________

3.2 Mål 19 ____________________________________________________________
3.2.1 Historiska mål 19 ________________________________________________

3.2.2 Religiösa mål 20 _________________________________________________

4. Diskussion 22 _________________________________________________________
4.1 Diskussion  22 ______________________________________________________

5. Didaktisk reflektion 26 __________________________________________________

6. Sammanfattning 27 _____________________________________________________

Referenser 29 ____________________________________________________________
Litteratur 29 ___________________________________________________________
Elektroniska källor 30___________________________________________________



  
 

1. Inledning
1.1 Ingress 

This new destruction shows how terrified by history and culture the extremists are, 

because understanding the past undermines and delegitimizes the pretexts they use 
to justify these crimes and exposes them as expressions of pure hatred and ignoran-
ce. Palmyra symbolizes everything that extremists abhor; cultural diversity, intercul-
tural dialogue, the encounter of different peoples in this centre of trading between 

Europe and Asia.  1

Dessa ord kommer från ett uttalande av UNESCO:s generalsekreterare 

Irina Bokova, strax efter att den islamistiska extremistgruppen Islamiska Sta-

ten, IS, hade förstört Triumfbågen i Palmyra, som fanns på UNESCO:s 

världsarvslista och som färdigställdes i början av 200-talet före Kristus.  För2 -

störelsen av triumfbågen var ett av många världsarv som under de senaste 

åren fallit offer för olika islamistiska terrorgruppers världsarvsvandalism. FN 

och UNESCO har slagit larm om det islamistiska hotet mot många världsarv i 

Syrien, Irak, Mali och Afghanistan.  Utöver UNESCO:s världsarv går kultu3 -

rella skatter förlorade genom förstörda statyer, brända böcker och sprängda 

tempel.  Genom historien har kulturbyggnader och föremål förstörts av olika 4

grupper. Begreppet för denna företeelse är ikonoklasm. Ikonoklasm förekom 

bland annat under den franska revolutionen och i Tysklands invasion av Po-

len under andra världskriget.   5

 unesco.org, 2016-02-141

 unesco.org, 2015-12-272

 svd.se, 2015-12-153

 clarionproject.org,  2016-03-154

 Noyes, James, The politics of iconoclasm, London: I.B. Taurus, 2013, s. 97-99, 127-1305
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http://whc.unesco.org/en/list/23
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/unesco_director_general_condemns_the_destruction_of_the_arch_of_triumph_in_palmyra_extremists_are_terrified_of_history/%2523.VufDm8cxBN0
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-destroys-historic-artifacts
http://www.svd.se/varldens-unika-platser-hotas


  
 

Under 2015 har den antika staden Palmyra ockuperats och skändats av IS, 

där en av de bäst bevarade helgedomarna från antiken, Baalshamin-templet, 

har funnits. Templet är numera förstört, tillsammans med stora delar av sta-

den.  2012 genomfördes en militärkupp i Mali, vilket förde med sig att den 6

islamistiska Ansar al-Din-rörelsen tog makten över Timbuktu. Rörelsen, som 

är kopplad till al-Qaida, har förstört och vandaliserat Sidi Yahya-moskén lik-

som flertalet mausoleer över sufi-helgon och Djingareyber-moskén. Staden är 

historiskt viktig för Timbuktu, då den minner om stadens storhetstid under 

1300-talet, då staden var viktig religiöst och kulturellt centrum.  Dessa före7 -

teelser har fångat mitt intresse, i ett ämne där forskningsläget upplever något 

av en nyvitalisering i takt med att samtiden fylls av dessa rörelsers förstörelse 

av världsarv. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att förklara vilka argument som Islamiska Staten använ-

der sig av när de förstör byggnader och föremål av kulturellt, religiöst och 

historiskt värde i de områden där de har tagit kontroll. För närvarande finns 

ingen direkt forskning på området IS och ikonoklasm, varför denna uppsats 

söker att fylla denna lucka. Genom att studera detta fenomen vill jag bredda 

perspektivet av denna extrema islamistgrupp. Med ett vidgat perspektiv på 

gruppen kan den förstås på flera plan och kanske ge en förståelse för hur de 

fungerar. Under de senaste åren har IS blivit en dominerande kraft i Mella-

nöstern, som även tar sikte i andra delar av världen. Vad vill de med denna 

förstörelse? Dessa frågor utmynnar i frågeställningarna: 

• Hur motiverar IS sin ikonoklasm? 

• Vilken sorts byggnader/föremål är det som utses för förstöring och varför?  

 varldskulturmuseerna.se, 2015-12-306

 svt.se, 2015-12-307
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http://www.svt.se/kultur/varldsarv-raseras-i-timbuktu
http://www.varldskulturmuseerna.se/medelhavsmuseet/utstallningar/aktuella-utstallningar/palmyra/


  
 

1.3 Material och metod 
Källmaterialet som jag har använt mig av i uppsatsen är först och främst IS 

egen tidning Dabiq, som jag fått tillgång till genom Clarion Projects hemsida. 

I Dabiqs olika reportage ger de uttryck för varför de förstör kulturlämningar 

av olika slag. I nuläget har de gett ut tretton olika nummer, varav fyra har 

kommit till användning i denna uppsats. Clarion Project är en icke-vinstdri-

vande, obunden organisation som uppmärksammar islamistisk extremism och 

dess spridning, göranden och havanden i världen. På deras Twitter står det att 

deras mål är att ge en ”platform for human rights activists and for challenging 

Islamic extremism through facts.”  Organisationens styrelse består av tre per8 -

soner: Elham Manea, Zuhri Jasser och Rakel Raza. Elhan Manea är docent i 

statsvetenskap med inriktning på Mellanöstern. Hon har även en mastersex-

amen i jämförande politiska studier. Zuhri Jasser är läkare och troende mus-

lim och förespråkar en amerikansk islam, där konstitutionen efterlevs med 

åtskillnad mellan moské och stat. Rakel Raza är människorättsaktivist, mus-

lim och författare. Hon är en framträdande person gällande förespråkande av 

kulturell och religiös mångfald. Det uppges att hon talar regelbundet för FN:s 

råd för mänskliga rättigheter. Till sin hjälp har de säkerhetsanalytikern Ryan 

Mauro, som doktorerar i straffrätt och har en mastersexamen i 

statsvetenskap.  Ur ett källkritisk perspektiv, hur tillförlitlig är denna organi9 -

sation och deras hemsida? De motsätter sig islamistisk extremism och vill 

visa på den ”rätta” islam genom att peka på fakta. Detta är i sig svårt då det 

inte finns en islamsk tro, det handlar om vem som tolkar. IS kalif al-Baghdadi 

ser säkerligen sin tro som rättmätig och Clarion Projects som felaktig och 

vice versa. Däremot förmedlar sidan flera artiklar och analyser som ger en 

bild av vad som försiggår hos IS i Syrien och Irak. Dessutom förklarar och 

kontextualiserar de olika händelser. Exempelvis förklarar de att Dabiq anspe-

lar på den syriska staden Dabiq som har signifikant värde i islams apokalyp-

 twitter.com/clarionproject, 2016-02-048

 clarionproject.org, 2016-01-219
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tik, där de rättrogna muslimerna ska segra mot väst. En av de första IS-av-

rättningarna utfördes här, på grund av stadens religiösa symbolik.   10

Materialet kommer att tolkas och analyseras utifrån de teoretiska begrep-

pen ”terrorism motiverat med ett religiöst språk” och ”kosmiskt krig”. Med 

hjälp av en semantisk analys, studiet av språkets betydelse, med rimlig tolk-

ning ska de ståndpunkter som återfinns i Dabiq framföras för vidare tolkning 

och analys.  För att tydliggöra detta kommer resultatet att tematiseras i un11 -

derrubrikerna ”motiv” och ”mål”, vilket kopplar ihop det metodiska tillväga-

gångssättet och frågeställningen för uppsatsen. Med ”mål” avser jag de 

byggnader, statyer, föremål etc. som IS pekat ut som militära mål och riktat 

sin förstörelse mot. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Terrorism motiverat med ett religiöst språk 

Terrorism har alltid ett politiskt syfte, en genomtänkt strategi och taktiska 

konsekvenser. Det tar sig i uttryck genom bland annat flygkapningar och 

självmordsbombningar, som syftar till att påverka dem som ser och uppmärk-

sammar dessa handlingar. Handlingen i sig är inte det som väntas ge politiskt 

resultat, utan budskapet det ger till sin omgivning. För att uppnå detta krävs 

att människor dör, helst icke-anhängare, då det är icke-anhängare man vill nå 

och påverka genom att sprida hot och rädsla. Syftet kan vara varierat, bland 

annat kan det vara att skapa en ny samhällsordning eller att sluta sig från det 

nuvarande samhället på grund av dess värderingar som inte stämmer överens 

med de egna. Religiös terrorism måste genomsyras av religiös uppfattning 

och blir i sin form politiskt våld som motiveras med ett religiöst språk. Reli-

giös ideologi kan definiera dessa mål och förklara rörelsens plats i världen. 

På så vis legitimeras våldshandlingar språkligt genom religiös ideologi.  De 12

 clarionproject.org, 2016-01-2610

 Barbosa da Silva, António, 1996, Analys av texter, Svensson Per-Gunnar, Starrin Bengt (red.) 11

Kvalitativa studier i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur, s. 182

 Peste, Jonathan, Religion och terrorism, Lund: Studentlitteratur AB, 2003, s. 62-63, 24712
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flesta religionerna talar om icke-våldets dygder. Trots detta har religion möj-

lighet att moraliskt sanktionera våld, som genom rättfärdigat krig, då målen 

helgar medlen. Genom denna sanktionering kan våld användas som ett poli-

tiskt verktyg för att skaffa politisk makt. Religion blir därmed ett politiskt 

verktyg.  Genom en selektiv och tendentiös tolkning av religiösa källor kan 13

dessa aktörer motivera annars svårmotiverade våldshandlingar. Mord blir en 

offerhandling, förstörelse blir rening av tron o.s.v.  På så vis kan religiös tra14 -

dition tolkas in i en politisk konflikt som råder, varför våldet kan rättfärdigas 

och får en religiös prägel.  Religioners förbud mot att döda eller bruka våld 15

kan övervinnas av andra principer, som att det är rätt att ta till våld om religi-

onen är hotad. Koranens förbud mot att döda överbryggas av att det vid för-

svar av tron är giltigt att bruka våld.  Jihad kan tolkas bokstavligt, för att få 16

till stånd en konfrontation mot trons fiender, både inom och utom islam. Det 

hela utmynnar i en kamp mellan det som är sant och det som är falskt.  17

Denna teori kommer att användas för att identifiera vilket religiöst språk-

bruk IS använder sig av för att sanktionera förstörelsen av flera kulturplatser 

och föremål. Teorin kommer även att användas för att förklara det religiösa 

språkbruk som används för att rättfärdiga sina handlingar, liksom hur de tol-

kar in religion i den politiska konflikt som pågår i Syrien och Irak.  

1.4.2 Kosmiskt krig 
Kosmiskt krig är något som övergår den värdsliga sfären, en metafysisk 

kamp mellan gott och ont. Våldsverkande religiösa grupper tolkar denna 

kosmiska kamp i en värdslig kontext av politiska konflikter. Inom islam finns 

det grupperingar som har tolkat jihad som en politisk kamp mot alla ideologi-

 Juergensmeyer, Mark, The New Cold War?, Berkeley: University of California Press, 1993, s. 13

163-164

 Lincoln, Bruce, Holy Terrors, Chicago: University of Chicago Press, 2006, s. 9414

 Juergensmeyer, The New Cold War?, s. 16615

 Koranens budskap: 6:15116

 Juergensmeyer, Terror in the Mind of God, Berkeley: University of California Press, 2000, s. 17

80-83
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er som motsäger islam.  Religiös ideologi används för att förklara den egna 18

gruppens plats och roll i denna konflikt, liksom hur det goda ska uppnås.  19

Kosmiska krig är absolutistiska, varför en kompromiss är otrolig och oöns-

kad. Så länge det finns en motståndare finns det ett hot och den egna existen-

sen kan ej säkras förrän fienden är besegrad. Detta kan leda till att våldet es-

kalerar och tar fruktansvärda proportioner, då ändamålet helgar medlen och 

våldet är givet i krigets kontext. Trots detta så finns det ett mål bortom krigets 

tillstånd av kaos - fred, ordning och harmoni. Religion kan förklara och skapa 

mening kring både kaos och harmoni.   20

En konflikt kan sägas vara ett kosmiskt krig då kampen vid inbegriper ett 

eller flera av följande scenarion: 

A. Kampen uppfattas som försvar av identitet och värdighet. 

En kamp som förs för att försvara religionens värdighet och identitet. 

Kampen kan vara av yttersta vikt och handla om försvarandet av hela den 

religiösa kulturen från förfall eller förintelse, med inslag av gudomlig in-

blandning. Konflikten kan bli spiritualiserad, om den tolkas i en religiös kon-

text. Exempelvis har Palestinas kamp för självständighet tolkats av olika reli-

giösa auktoriteter som försvaret av islam. I Islamiska Statens fall handlar det 

om ett försvar av den enda sanna religionen. 

B. Förlust av kampen vore otänkbar 

Skulle kampen förloras vore det bortom mänsklig förståelse. Desto mer 

kampens mål formuleras och formas, ju troligare är det att detta mål kommer 

att ses som ett uttryck för den gudomliga viljan. Konflikten mellan Israel och 

Palestina är ett exempel, där båda sidor anser det otänkbart att överlåta land 

åt den andra parten i konflikten, då båda anser sig ha religiös rätt till det. 

C. Kampen kan ej vinnas i nutid på värdsliga villkor 

När den värdsliga kampen ser förlorad ut kan den överföras till det kos-

miska planet, kampens utgång läggs i gudomliga händer. Detta medel tas till 

 Juergensmeyer, Mark, Terror in the Mind of God, s. 149-15118

 Peste, Religion och terrorism, s. 242-243, 251-25219

 Juergensmeyer, Terror in the Mind of God, s. 152, 157, 162, 20
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när kampen ses som mest hopplös och något mer en värdsliga krafter behövs 

för att kunna segra. Det tas till i särskilt pressade och hopplösa situationer.  21

Denna teori kommer att användas för att visa på vilken självuppfattning IS 

kan ha. Om något av ovanstående scenarion kan kopplas till IS, kan vi förstå 

deras bild av konflikten vidare. Genom att matcha dessa scenarion för kos-

miskt krig mot IS ikonoklasm, kan den förstås och kontextualiseras. 

1.5 Tidigare forskning
Historikern Alain Besançon, som är verksam vid L’École des Hautes Études 

en Sciences Sociales i Paris, gör i The Forbidden Image en religionshistorisk 

överblick gällande ikoner och ikonoklasm. Han förklarar vilka teologiska och 

filosofiska motiveringar det har funnits till ikonoklasm, till dyrkandet av iko-

ner och avgudabilder och konstens del i det hela. Han menar att islam har ett 

allt för stort avstånd till sin Gud, vilket omöjliggör skapandet av en rättvis 

bild av Gud. Ikonoklasm inom islam motiveras alltså med det avskräckande 

avståndet mellan Gud och muslim, som omöjliggör avbildande.  Besançon 22

menar att islam tillhör anikonisk filosofi, som motsätter sig tro mot, vad som 

ses som, vidskepliga avgudabilder. Vidare menar han att det finns olika bild-

kulturer bland olika religioner.  23

I The Politics of Religious Change on the Upper Guinea Coast redogör 

Ramon Sarró, docent i social- och kulturantropologi vid Oxford, för hur iko-

noklasmen gick från religiös rörelse till politiskt medel i den postkoloniala 

staten Guinea.  Den religiösa ikonoklasmen leddes av muslimen Asekou 24

Sayon - som beskrivs ha en förvriden syn av Koranen både av författaren och 

muslimska auktoriteter.  Den religiösa ikonoklasmen utmanade det koloniala 25

 Juergensmeyer, Terror in the Mind of God, s. 164-16521

 Besançon, Alain, The Forbidden Image, Chicago: University of Chicago Press, 2000, s. 2, 80-22

81

 Besançon, The Forbidden Image, s. 378.37923

 Sarró, Ramon, The Politics of Religious Change on the Upper Guinea Coast, Edinburgh: 24

Edinburgh University Press, 2009, s. xii, 119-120, 138 och 140

 Sarró, The Politics of Religious Change on the Upper Guinea Coast, s. 109-11125
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systemet, då de folkgrupper som historiskt varit högt värderade i kolonial-

makten blev utsatta. Detta banade väg för en övergripande politisk, antikolo-

nial, ikonoklastisk rörelse som verkade för avmystifiering av landet och byg-

gandet av en modern stat.  26

James Noyes har doktorerat i jämförande ikonoklasm och ingår i ett inter-

nationellt nätverk av forskare som är experter på ikonoklasm. I The Politics 

of Iconoclasm slår han fast att ikonoklasm är ett politiskt medel vid byggan-

det av en modern stat. Detta sker när stater har tagit tillvara på filosofiska 

idéer, rationaliserat dem och satt dem i en politisk kontext. Allt för att nå ter-

ritoriell och social enhet och renhet. Han har doktorerat i jämförande iko-

noklasm och är en del i ett internationellt ikonoklasm-nätverk vid Birming-

hams universitet. Han redogör även för den islamska ikonoklasmen idag och 

menar att den följer en lång ikonoklastisk tradition i världen. I Mecka, 200 

meter från Kaba-templet, har den stora Abraj al-Bait-gallerian tagit plats på 

bekostnad av flera historiska artefakter av signifikativt värde från Osmanska 

riket, som ett led i stadens utveckling och uttryck för politisk ikonoklasm.  27

När talibanerna förstörde de Bamiyanska Buddha-statyerna i Afghanistan 

blossade en debatt upp i västvärlden - var dådet politiskt eller religiöst moti-

verat? Noyes menar att det inte går att kategorisera det på sådant sätt, då tali-

banernas självförståelse inkluderar både den politiska och religiösa aspekten 

av ikonoklasm.   28

I en artikel redogör Cara A. Finnegan, professor i kommunikation vid 

University of Illinois, och Jiyeon Kang, docent i kommunikation vid Univer-

sity of Iowa, för vilken retorik ikonoklasm kännetecknas av. Två kännetecken 

presenteras. Det första kännetecknet är avståndstagande och stigmatisering av 

objektet, som kan kallas vulgärt eller irrationellt, liksom en syn att de som 

dyrkar avgudar behöver komma rätt i tron. Det andra kännetecknet är att det 

införs ett alternativ till avgudadyrkan, som tilltron till förnuftet och upplys-

 Ibid, s. 2, 5-626

 Noyes, The Politics of Iconoclasm, s. 171-177, 179-19127

 Ibid, s. 167-17128

!8



  
 

ningen. Vidare menar artikelförfattarna att Jürgen Habermas och John Dewey 

gav uttryck för denna ikonoklastiska retorik. Habermas på så sätt att han me-

nade att bilder ofta varit laddade med hot och legitimering av makt. Dessa 

bilder inskränker den publika sfären och begränsar det demokratiska samta-

let. Dewey stigmatiserar i sin tur den massmediala kulturens idoler, som ut-

görs av TV, film, böcker etc. Dessa idoler distraherar folket och skärmar bort 

det från ”the Great Society”.  29

Konsthistorikern Ömür Harmansah anser att IS förstörelse är ett platsbase-

rat våld som syftar att slå sönder känslan av tillhörighet till de lokala arven, 

liksom att förstöra det kollektiva minnet arvet är en bärare av. Detta menar 

han är en sorts brända jordens taktik IS utför i väl koreograferade filmer som 

sprids. Dessa filmer menar han är till för att förnedra lokalbefolkningen och 

sprida sin ideologi, som genom massmediala kanaler hjälper IS att rekrytera 

soldater. Filmerna som visar på förstörelse är noga koreograferade, där det 

som förstörs är noga utvalt för att passa in i ett historiskt medvetande om 

ikonoklasm. Harmansah ställer frågan om vi tror att IS förstör föremål för att 

de uppfattas utgöra ett hot mot den egna tron och menar att det är naivt att tro 

att det förhåller sig på det viset. Ikonoklasmen är endast en historisk referens 

och ett retoriskt knep för uppmärksamhet. Han argumenterar för att IS med 

sina videor syftar att sprida sitt ideologiska budskap, vilket lyckas i det glo-

bala konsumtionssamhället.  30

 Historikern Mattias Legnér lyfter i Svenska Dagbladet problematiken 

med världsarvsbegreppet. Han menar att det håller tillbaka platsers utveck-

ling, riskerar att försumma minoritetsgruppers kulturarv, liksom de ofta blir 

militära mål på grund av att de är kulturbärande byggnader eller föremål. Så 

var fallet under kriget på Balkan och vid talibanernas förstörelse av Buddhas-

tatyerna i Bamian-dalen i Afghanistan.  31

 Finnegan, Cara & Jieyon Kang 2004, ”Sighting” the public: Iconoclasm and public sphere 29

theory, Quarterly Journal of Speech, 90 (4), s. 381-383, 286

 Harmansah, Ömür, 2015, ISIS, heritage and the spectacles of destruction in the global media, 30

Near Eastern Archaeology, 78 (3), s. 170-172, 175-176

 svd.se, 2016-02-0131
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Tidigare forskning har ofta varit inriktad på övergripande förklaringar till 

ikonoklasm. Denna uppsats fokuserar specifikt på Islamiska Statens motiv till 

ikonoklasm. IS framryckning har uppmärksammats av internationella sam-

fund, politiker och, inte minst, media. Många har sett bilder på den iko-

noklasm IS bedriver. Då IS är ett relativt nytt fenomen finns det outforskade 

aspekter av deras framryckning. Med denna uppsats är tanken att minska den 

kunskapslucka som finns om IS förstörelse av religiösa, kulturella och histo-

riska arv.

2. Bakgrund
2.1 Islamiska Staten 
För att förstå Islamiska Statens uppkomst och framgång bör vi börja med att 

beskriva omständigheterna i MENA-regionen, Mellanöstern och Nordafrika, 

som har lett fram till rörelsens framväxt. I regionen har det sedan revolutio-

nen i Tunisien 2011, som sedan utmynnade i den så kallade arabiska våren, 

vuxit fram olika militanta islamistiska rörelser. Regionen har länge lidit av 

politisk och samhällelig instabilitet, vilket har fört med sig att stater inte kun-

nat upprätthålla kontroll över vare sig sina gränser eller medborgare, på 

grund av inbördeskrig som i Syrien, Irak och Libyen. Dessa instabila demo-

kratier har en politisk kultur där partierna baseras på olika tillhörigheter: et-

nisk, religiös eller stam/klan, där ofta de regerande partierna gynnat sin egen 

tillhörighet. Häri ligger ett av den arabiska vårens bakslag, hoppet från ovan 

nämnda politiska system till reell demokrati var förhastat. I dessa stater har 

religionen, islam, aldrig reformerats, utan ses som politiskt och religiöst rät-

tesnöre. Häri finns två konfliktytor: den historiska konflikten mellan sunni- 

och shiamuslimer och den mellan dem som vill reformera islam och dem som 

vill tillämpa en ortodox, auktoritär tolkning av tron. Islamistiska extremister 

är vinnarna i detta kaos, där Islamiska staten är den mest framträdande grup-

pen. De spelar på de konfliktytor som redan finns mellan sunni- och shiamus-

limer genom att peka på de övergrepp som riktats mot sunnimuslimer från 

dels den shiitiska regimen i Bagdad, dels den alawitiska regimen i Damaskus, 
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och har nått framgång till följd av svaga motståndare och världens inled-

ningsvis passiva hållning till IS.   32

IS mål är att återskapa 600-talets kalifat i områdena Irak och Levanten, 

samt övriga delar av det muslimska väldets gamla territorium.  Detta histo33 -

riska kalifat ses som det muslimska idealsamhället, då det rådde ordning och 

rätt. Detta kalifat syftar till att ena människor bortom nationsgränser för stabi-

litet och ordning i området, där den arabiska vårens, minst sagt, instabila ef-

terdyningar i kombination med andra konflikter, som i Irak, söndrar nationer 

och blir ett bevis på västvärldens misslyckande statsmodell.  IS samhälls34 -

bygge grundar sig i en ideologisk-religiös islamism, som använder islam för 

att legitimera sina politiska visioner, där den muslimska gemenskapen, um-

mah, står över nationalstaten, vars försök att implementera en västerländsk 

demokrati misslyckats.  Andra militanta jihadistgrupper samlas bakom detta 35

kalifat och ger sitt stöd till IS, ett flertal grupper i Gaza, bland annat The 

Islamic State of Gaza, men även grupper i det splittrade Libyen står bakom IS 

kalifat.  Rörelsen vill grunda medborgarskapet i kalifatet på religiös sekte36 -

rism, liksom exkludera kvinnor ur det offentliga samhället. För att uppnå det-

ta bedriver de militär och politisk kamp, på flera fronter bedrivs krig mot oli-

ka stater, terrordåd och avrättningar. Samtidigt har erövrade områden präglats 

av samhällsåtaganden av IS - reparationer av vägar, kollektivtrafik, vaccina-

tioner och bespisning etc. Inom detta moderna kalifat är målet religiös enhet. 

Detta uppnås genom religiösa utrensningar av icke önskade minoriteter, tros-

uppfattningar eller opposition. Genom religiös utrensning har shiitiska mus-

limer och deras helgedomar förintats av IS.  IS har utsatt även assyrier och 37

yazidier för våld, hot om våld och fördrivning från sina hem - något som flera 

 Norell, Magnus, Kalifatets återkomst, Stockholm: Trail, 2015, s 17-23, 27-29, 31-3232

 Norell, Kalifatets återkomst, s. 2133

 Napoleoni, Loretta, Islamiska Staten, Lidingö: Fri Tanke, 2015 s. 9-12, 14-15, 17, 7234

 Norell, Kalifatets återkomst, s. 111, 114, 120, 12435

 Norell, Kalifatets återkomst, s. 1636

 Napoleoni, Islamiska Staten, s. 9-12, 14-15, 17, 65-68, 72, 12337
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betecknat som folkmord, bland andra utrikesminister Margot Wallström och 

folkrättsprofessor emeritus Ove Bring.  38

2.2 Wahhabism 

IS ikonoklasm är inget nytt fenomen, snarare det senaste exemplet på isla-

misk ikonoklasm. På 1700-talet formade Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab en 

religiös doktrin som kom att kallas för wahhabism, som syftade till att åter-

upprätta islam från det andliga och politiska förfall han ansåg den led av.  39

Wahhabismen har ett religiöst och ett politiskt syfte.  Det religiösa syftet 40

omfattar en reformering av islam för att råda bot på detta andliga och politis-

ka förfall. Reformeringen inbegrep en återgång till Guds absoluta enhet, 

tawhid, till betonandet av profetens sunna och Koranens betydelse för tron.  41

Det politiska syftet inbegrep att skapa ett samhälle som levde strikt efter Ko-

ranen, genom önskan om ett återskapande av det fösta muslimska samhället. 

Detta ledde till förstörelse av flera lokala traditioner på den arabiska halvön, 

som ansågs frångå tawhid. Dyrkan av döda förfäder och naturgudar, liksom 

dyrkandet av muslimska gravar söktes upp för att förstöras och avskaffas. I 

denna förstörelse fanns det religiösa syftet att sträva efter ett enhetligt sätt att 

tro på Allah, liksom ett politiskt syfte i att ena ett land under denna tro. Iko-

noklasmen är bryggan mellan dessa syften, där islams universella budskap 

står över lokala traditioner. Vad som eftersträvas är med andra ord teologisk 

och territoriell enhet.   42

al-Wahhab ska ha menat att de som inte riktar sin tro mot Allah måste dö. 

Men, de ska bjudas in till islam och få en möjlighet att konvertera till islam. 

Om de vägrar konvertera ska de bekämpas.  Där wahhabismen slog igenom 43

 svt.se, 2016-01-2138

 Meijer, Roel (red.), Global Salafism, London: Hurst & Company, 2009, s. 4-639

 Noyes, The Politics of Iconoclasm, s. 6040

 Meijer, Roel (red.), Global Salafism, s. 4-641

 Noyes, The Politics of Iconoclasm, s. 60-61, 74, 8442

 Ibid, s. 7143
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upprättades en strikt moralkod, där det var förbjudet att dyrka någon sorts 

föremål som gav uttryck för shirk. Ett allmänt avståndstagande mot shiitiska 

muslimer gjordes, där varken social eller affärsmässig kontakt var tillåten, 

liksom deras religiösa seder inte fick kombineras med sunnimuslimska seder. 

I den wahhabihtisk-muslimska tron är fientlighet mot ”avgudadyrkare” en 

viktig troshandling, då samröre med dem skulle ledda till att deras tro blev 

korrumperad. Tron bygger alltså på avstånd och aggression mot alla andra 

trosinriktningar. Muslimer i icke-muslimska länder anses ha sin lojalitet hos 

de otrogna. Shiitiska muslimer ses som kättare av två skäl. Det första skälet 

grundar sig i shiitiska tron på de ofelbara imamerna. Det andra skälet beror 

på den grundläggande konflikten mellan sunni och shiiter, nämligen shiiter-

nas förnekelse av de rättrogna kaliferna, som i förlängningen förnekar profe-

tens närstående och äktheten i hans sunna, som utgör en av wahhabismens 

grundpelare.  44

2.3 Kulturarv i Syrien och Irak 
”In an armed conflict or natural disaster situation, heritage is particularly at 

risk, owing to its inherent vulnerability and tremendous symbolic value.”   45

IS illdåd är många och sträcker sig från de brutala avrättningarna och 

folkmord på yazidier och alawiter, till kulturell rensning. Syriens sex världs-

arv återfinns på UNESCO:s lista över hotade världsarv. Crac de Chevaliers, 

Aleppo, Damaskus, Palmyra och Bosra är krigszoner. Även Iraks världsarv är 

under hot och återfinns på denna lista.  I maj 2015 hamnade den antika sta46 -

den Palmyra under IS kontroll. Khaled Al-Asa’ad, f.d. chefarkeolog i staden 

avrättades och vanhelgades, liksom flera regeringssoldater under inledningen 

av övertagandet av staden. Därefter har bland annat Baalshamin-templet, Bel-

templet och olika gravskulpturer förstörts av extremisterna.  Staden är histo47 -

 Meijer, Roel (red.), Global Salafism, s. 4-6, 10-1244

 unesco.org, 2016-01-1245

 unesco.org, 2016-01-1246

 varldskulturmuseerna.se, 2016-01-0847
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riskt viktig och vittnar om en mötesplats mellan hellenistisk, romersk, persisk 

och islamsk kultur. Denna mångkulturella smältdegel återspeglas i det nume-

ra förstörda Bel-templet som vittnar om både orientalisk kult och väster-

ländsk arkitektur. Detta är nu jämnat till marken, tillsammans med flera andra 

tempel och byggnader.  Allan Klynne har doktorerat i antika samhällen och 48

kulturer och är verksam vid Stockholms universitet. Han har i tidskriften Po-

pulär Historia skrivit om Palmyras historiska betydelse för både Syrien och 

mänskligheten, och vilken tragedi det är att det nu förstörts.  Utöver dessa 49

världsarv är det flertalet byggnader, museum, statyer och föremål som är all-

varligt hotade av IS förstörelse, eller, som i flera fall, redan förstörda. I Mosul 

har kvarlevor från assyriska riket förstörts och tusentals böcker av historiskt 

värde bränts upp. Irina Bokova har beskrivit händelsen som en av de mest 

förödande förlusterna av ett bibliotek någonsin, som innehöll viktiga sam-

lingar om mänsklighetens historia.  I närheten av Mosul förstördes det 1400 50

år gamla klostret Sankt Elias under 2014. Det numera förstörda klostret var 

Iraks äldsta och efter dess rasering har UNESCO och Vatikanen uttryckt sig 

starkt och kallat det både för krigsbrott och som en stor andlig förlust för 

kristenheten. Över hundra religiösa och historiska platser av vikt har förstörts 

av IS inom loppet av några år. Förstörelsen av kristna traditioner är på väg att 

radera Iraks kristna historia.  Även den antika staden Nimrud, även kallad 51

”civilisationens vagga”, utanför Mosul, har attackerats. Med bulldozers och 

sprängmedel har IS förstört 3000 år gamla statyer och andra föremål, liksom 

några av de första stadsbildningarna som människan åstadkommit. Staden har 

varit på väg att bli upptagen som världsarv, då dess historiska betydelse är 

stor.  Det symboliska värde som finns i dessa kulturarv utnyttjas för att få ett 52

psykologiskt övertag mot motståndarsidan, då de är viktiga bärare av identi-

 ne.se, 2016-03-1548

 Klynne, Allan. 2016. Palmyra: Världsarv på väg att utplånas. Populär Historia. Nr. 2, s. 54-5849

 clarionproject.org, 2016-01-2550

 dn.se, 2016-02-0451

 dn.se, 2016-01-2552
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tet, kultur och historia. Så var fallet under Balkankriget där flera kulturarv 

blev militära mål. I de fall UNESCO påtalat kulturarvs betydelse för mänsk-

ligheten vid en konflikt, har det snarare fått effekten att de förstörts för att 

spetsa till konflikten, även det ett led i psykologisk krigsföring - trots världs-

samfundets påtryckningar genomförs förstörelsen.   53

2.4 Ordlista 
Här följer en kort ordlista över vanligt förekommande ord i texten som kan 

vara värda att förtydliga. Vissa av orden har förekommit tidigare i uppsatsen, 

men då de används mer frekvent i resultatdelen återfinns ordlistan här som 

stöd vid läsningen av det kapitlet. 
Dabiq - Islamiska Statens onlinetidning som används i propagandasyfte. An-

spelar på staden Dabiq i Syrien som har signifikant värde i islamsk tro relate-

rat till domedagen, där de rättrogna muslimerna ska segra mot ”romarna”, 

som översätts till amerikaner idag. En av de första IS-avrättningarna utfördes 

här, på grund av stadens religiösa symbolik.  54

Ikonoklasm - förstörande av objekt som andra dyrkar och ärar, men ses som 

vidskepliga och falska.  55

Rafidah - används nedsättande mot de som förnekar profeten Muhammeds 

efterträdande kalifer Abu Bakr och Umar, ofta riktat mot shiamuslimer.  56

Shirk - ett brott mot Allahs absoluta enhet, genom att associera något vid Al-

lahs sida.  57

Sunna - sed eller föredöme som följer profeten Muhammeds handlingar och 

ord. Viktig tradition inom islam.  58
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Tawhid - tron på Allahs absoluta enhet.  59

3. Resultat
Resultatet har tematiserats under rubrikerna motiv och mål, där mål avser de 

byggnader, statyer, föremål etc. som har eller planeras attackeras av IS. Detta 

för att koppla resultatet till uppsatsens frågeställningar och få en tydlig struk-

tur att analysera utifrån.  

3.1 Motiv 

3.1.1 Shirk  

We only fight and declare the kufr of one who commits shirk with Allah, sets 
up a partner for Allah whom he calls upon just as he calls upon Allah, whom 
he slaughters for just as he slaughters for Allah, whom he vows oaths to just as 
he vows oaths to Allah, whom he fears just as he fears Allah, and whom he 
seeks rescue from at times of distress and need, as well as he who fights in 
defense of the idols and the domes built upon the graves, which have been 
taken as idols that are worshipped besides Allah.  60

De som dyrkar avgudar vid sidan av Allah bekämpas som otrogna, då de 

begår shirk. Begreppet shirk används för att utmåla statyer, byggnader och 

föremål som ogudaktiga och vantrogna avgudabilder eller platser för avguda-

dyrkan.  Byggnader och föremål som IS anser förknippas med shirk förstörs, 61

med motivet att återställa tawhid, Allahs absoluta enhet.  Denna anledning 62

ges till förstörelsen av utdöda kulturers religiösa lämningar: ”Smashing the 

idols and statues of ancient nations and erasing their legacy of shirk.”  Det 63

handlar om kulturell rensning, då dessa kulturers arv strider mot tawhid. Det-

ta skäl har riktats mot flera tempel och andra lämningar i Palmyra, liksom 

mot de föremål från det assyriska riket som bevarats på Mosuls museum, som 

sedan raserats. Uråldriga kulturer och religioner som existerade långt innan 

islam, vars lämningar setts som ett hot mot Allahs enhet och betecknats som 

 ne.se, 2016-01-2759

 Dabiq, nr. 10, s. 5960

 Dabiq, nr. 9, s.1561

 Dabiq, nr. 8, s. 2362
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shirk.  Kulturernas återstående arv till eftervärlden bör därmed förintas, för 64

att skicka en signal om vad som händer med alla som inte tror enligt vad IS 

ser som rätt.  Nu är det inte bara gångna kulturers religioner som faller offer 65

för IS attacker utan även nutida religionsutövning. Inte minst mot olika tros-

inriktningar inom islam. 
If you are truthful in your claim that you are upon the religion of Islam and are 
the followers of the Messenger, demolish all those idols and flatten them to the 
ground, and repent to Allah from all shirk and bid’ah.  66

Här markerar IS mot de inriktningar av islam, som de anser dyrkar avgu-

dabilder och som har tillfört saker i tron som strider mot den ursprungliga 

tron. Detta är något som återkommer i argumentationen mot den shiitiska in-

riktningen av islam. Den är djupt föraktad av IS, bland annat på grund av de-

ras tro på imamer och vallfärd till deras gravmonument, vilket ses som ett 

bortfall från sanningen.  IS hävdar att de som sätter sin tilltro till avgudabil67 -

der sårar Allah och bör därför försöka omvändas till vad som anses vara den 

rätta tron. Denna omvändning har alla ”rättroende” muslimer ett stort ansvar 

att kämpa för.  Skulle en troende muslim avstå från att förstöra något som är 68

shirk, har den blivit en främling för islam, vilket refereras till som hjärtats 

död.  Här framförs alltså att alla trosinriktningar som skiljer sig från IS tro 69

sårar Allah, som blir utsatt för att jämställas med andra gudomligheter, lik-

som att de som haft en annan trosuppfattning än IS har möjlighet att omvända 

sig till ”den rätta tron”. Huruvida denna möjlighet att konvertera till IS tros-

uppfattning utan repressalier är oklart. 

 Dabiq, nr. 11, s. 32-33, nr. 8, s. 22-2364

 Dabiq, nr. 10, s. 55, nr. 8, s. 2365

 Dabiq, nr. 10, s. 5966

 Dabiq, nr. 13, s. 36-3767

 Dabiq, nr. 10, s. 59-6068

 Dabiq, nr. 8, s. 3269
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3.1.2 Sunna 

And in this regard, there are notable words spoken by Ibrāhīm /…/ who, despi-

te being amongst the greatest of Allah’s messengers and becoming known for 
his bold stance against the shirk of his people, deemed it necessary to seek 
Allah’s protection from the evil of shirk.  70

Ibrahims förhållningssätt mot shirk är något IS tagit intryck av, och är ett 

led i förstörelsen IS påtalar. Återupprättandet av den sunna som Ibrahim, och 

även profeten Muhammed, levde efter omnämns i samband med shirk. Bådas 

sunna gällande shirk var strikt, då båda motsatte sig avgudabilder och all 

sorts utmanande av Allahs enhet. IS levandegör detta arv efter profeternas 

sunnor. Ibrahims sunna anspelar på när han förstörde de tempel och föremål 

som var tillägnade andra gudar än Allah, och när profeten Muhammed för-

störde avgudabilder vid Kaba i Mecka.  När de förstörde dessa föremål ska 71

de ha stått fast i tron och inte tvekat eller känt sorg för det som förstördes. IS 

söker att identifiera sig med både Ibrahim och profeten Muhammeds tidigare 

handlingar och efterleva dem.  72

Last month, the soldiers of the Khilāfah, with sledgehammers in hand, revived 
the Sunnah of their father Ibrāhīm /…/ when they laid waste to the shirkī lega-
cy of a nation that had long passed from the face of the Earth.  73

Denna historiska koppling till två av förgrundsgestalterna för islam tolkar 

jag som ett sätt att legitimera sina handlingar, då de kan visa att företeelsen 

med förstörelse av avgudabilder etc. inte är ny, utan snarare något att sträva 

efter. De får representera en sorts religiös tradition och plikt som måste upp-

rätthållas. 

3.1.3 Hämnd 

Det finns ett visst mått av hämnd inbakat i motiven till förstörelsen. För-

störelse till följd av shirk kan väl sägas vara en sorts hämndaktion för att 

 Dabiq, nr. 8, s. 2470

 Dabiq, nr. 8, s. 2271

 Dabiq, nr. 8, s. 2272

 Dabiq, nr. 8, s. 2273
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återupprätta Allahs absoluta enhet, som varit kompromissad. Antika kulturer, 

som assyriska riket, har fått sina kultplatser och föremål förintade till följd av 

sitt utövande av shirk. IS menar att dessa kulturer har motarbetat Allah, där-

med attackeras dem. Förstörelsen av dessa antika kulturer är tänkt att ge en 

läxa för efterkommande att lära sig av.  
Thus, we are meant to take a lesson from those disbelieving nations that 
came before us and avoid what led to their destruction, as opposed to 

unearthing and preserving their statues and putting them on display for 

people to admire.   74

 Vedergällningen för bevarandet av kulturarv som utmanar Allahs enhet är 

förstörelse. Oavsett om det är en antik kulturs religion eller din egen som 

framförs i bild och form, utövar den shirk mot Allah. Vilket leder till förstö-

relse av religionen.  Hämnden kan också vara i form av blodshämnd. Som 75

hämnd för att koptiska kyrkan en gång  ska ha avrättat några av IS kvinnliga 

anhängare, utfördes ett bombattentat mot den katolska kyrkan i Bagdad. 

Rättroget muslimskt blod betalas i kristet blod och förstörelse. Något som 

återges i texten, i form av en vers ur Koranen, den som går vid sidan av pro-

feten Muhammed och Allah behandlas med nåd, de otrogna ska dömas hårt.  76

Även en shiitiskt moské i Kuwait har attackerats med liknande motiv.  77

3.2 Mål 

3.2.1 Historiska mål 

The kuffār had unearthed these statues and ruins in recent generations and 
attempted to portray them as part of a cultural heritage and identity that the 
Muslims of Iraq should embrace and be proud of. Yet this opposes the guidan-
ce of Allah and His Messenger and only serves a nationalist agenda  78

 Dabiq, nr. 8, s. 2374
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Detta citat är specifikt riktat mot muslimer i Irak som värnat kulturarvet 

efter de antika kulturerna i landet. Andemeningen har dock tillämpats på and-

ra kulturella arv som IS erövrat. Kulturarv som nyttjas av en nationalistisk 

agenda anses underminera Allah. Därför ska de förstöras, liksom tidigare na-

tioner förintats på grund av shirk. Detta ska tjäna som en läxa för 

omvärlden.  På så vis har Beltemplet och Baalshamintemplet i Palmyra för79 -

störts, då de ansågs vara förknippade med shirk.  Likaså har statyer, byster 80

och andra kulturföremål på museet i Mosul fallit för IS förstörelse, där kvar-

levor från det assyriska riket förstördes av den anledning att de var shirk.  81

Utanför Mosul har andra kvarlevor från de assyriska och akkadiska kulturer-

na förstörts, då deras blotta existens är ett bevis på kulturernas långa arv av 

shirk.  Förstörelsen av dessa antika kulturers gudabilder och statyer ses som 82

ett sätt att få ett avslut för den långa tid då deras kultur spred annan religiös 

tro än den på Allahs absoluta enhet.   83

3.2.2 Religiösa mål 

Det finns ett särskilt stort motstånd till shiitiska muslimer inom IS, som grundar 

sig i den historiska konflikten mellan sunniter och shiiter. Detta blir tydligt då 

shiiterna i Dabiq omnämns med termerna rafidah och murtaddin, d.v.s. de 

som förnekar profeten Muhammeds efterträdande kalifer Abu Bakr och 

Umar, respektive de som blandar islam med shirk.    84

they are an apostate sect drowning in worship of the dead, cursing the best 
companions and wives of the Prophet /…/, spreading doubt on the very basis 
of the religion (the Qur’ān and the Sunnah), defaming the very honor of the 
Prophet /…/, and preferring their “twelve” imāms to the prophets and even to 
Allah!  85

 Dabiq, nr. 8, s. 2379

 Dabiq, nr. 11, s. 32-3380

 Dabiq, nr. 8, s. 2381

 Dabiq, nr. 8, s. 2282

 Dabiq, nr. 10, s. 5483

 Dabiq, nr. 13, s. 42, 4584

 Dabiq, nr. 13, s. 4585
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Deras tro på imamer, tolkning av Koranen och förhållningssätt till profe-

tens sunna är alla saker som IS påtalar som något förkastligt. Det menas att 

den shiitiska inriktningen av islam i själva verket är en judisk sekt, som har 

korrumperat islam och infört uppfinningar inom tron, bid’a, som enbart är 

uttryck för shirk och vantro.  Shiitiska helgedomar, gravmonument och hög86 -

tider bemärks som shirk, då imamerna jämställs med Allah och dyrkas genom 

dessa monument och helgedomar. IS menar att de dyrkar döden mer än 

Allah.  Detta har lett till att dessa helgedomar, tempel och gravar förstörts, 87

bland annat det tempel som är tillägnat Johannes Döparen, vars kvarlevor 

fanns bevarade där.   88

Shiism contains everything from blatant shirk, to grave worship, to circumam-
bulating tombs, to takfīr of the Sahābah, to cursing the Mothers of the Belie-
vers and the best of this Ummah, to claiming distortion of the Qur’ān  89

Listan på allt som är fel med shiitisk islam fortsätter efter detta citats slut. 

I Dabiq kallas de shiitiska muslimerna för polyteister, vilka varje ”rättrogen” 

muslim har ett ansvar att döda vid möjlighet. Det nämns att shiiterna kan vara 

nyckeln till att förena den stora muslimska ummah, dit inte shiiter räknas, 

som för närvarande är i någon sorts dvala. Genom att attackera de shiitiska 

helgedomarna väntas de gå till motattack, vilket skulle leda till ett stort krig 

mellan sunniter och shiiter. Denna strid måste vinnas av sunniterna för att 

sedan kunna vinna mot väst.  Denna argumentation förutsätter att alla sunni-90

muslimer ska enas under IS flagga för att en gång för alla förinta shiiterna. I 

Dabiq står det att den shiitiska delen av islam på snabbast möjliga sätt ska 

förintas, tillsammans med deras helgedomar och avgudar. Detta då de anses 

ha svikit islam, de rättrogna kaliferna, profeten Muhammed och alla de som 

är ”rättrogna” muslimer. Även de som försvarar shiiternas tro fördöms, då de 

försvarar shirk.  91

 Dabiq, nr. 13, s. 33, 3586

 Dabiq, nr 13, s. 36-3787

 Dabiq, nr. 2, s. 13-1588

 Dabiq, nr. 13, s. 4189

 Dabiq, nr. 13, s. 41-4290

 Dabiq, nr. 13, s. 4591
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IS har även riktat hot och förstörelse mot kristna. Den katolska kyrkan i 

Bagdad har attackerats, till följd av en konflikt mellan den koptiska kyrkan 

och IS.  De har även gjort det klart att deras mål är att inta Rom: 92

We will conquer your Rome, break your crosses, and enslave your women, by 

the permission of Allah, the Exalted.  93

Detta citat är riktat mot de kristna länder som gör motstånd mot IS, som 

menar att det är de kristnas sista korståg, sedan ska IS erövra den kristna 

världen. Med Allahs lov ska den kristna världen falla, en gång för alla. Om 

inte nu så av kommande generationer. Erövringen av Vatikanstaten är ett av 

de långsiktiga mål IS satt ut, vilket de visat genom att redigera en IS-flagga 

vajande över Petersplatsen, liksom med citatet ovan.   94

4. Diskussion 

4.1 Diskussion  
Det språk IS använder sig av när de motiverar sin ikonoklasm bygger på en 

selektiv och tendentiös tolkning av islam, som i sin form är radikal och ex-

tremistisk. Deras mål med ett återskapande av profeten Muhammeds kalifat 

hänger ihop med en radikal-islamistisk ideologi, baserat på islam. Principer 

om icke-våld och att inte döda underordnas av principen om försvar av Allah 

och islam. I sin form blir attackerna sanktionerade som ett renande av tron, 

då målen som attackeras är bärare av något som hotar islam. Shirk och 

tawhid står i stark konflikt med varandra. I dessa begrepp ligger konflikten 

mellan vad som är sant och falskt, vad som hotar Allahs enhet och vad som 

värnar den. I sitt religiösa språk används dessa två begrepp flitigt av IS, som 

betraktar alla de kulturella och religiösa uttryck som inte stämmer överens 

med deras tro som shirk. IS spelar på den konfliktyta som skapas av begrep-

pens motsatsförhållande. Detta ger dem anledning att rasera statyer, byggna-

der och andra föremål som på något sätt utmanar tawhid. Som sagt handlar 

 Dabiq, nr. 7, s. 30-3192

 Dabiq, nr. 4, s. 593

 Dabiq, nr. 2, s. 13-15, nr. 4, s 1, 594
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det om att rena tron från oönskade former av trostillhörighet. Om IS mål att 

skapa ett monokulturellt kalifat skulle lyckas, hotas religiös mångfald, trosut-

övning och kulturarv i flera länder kring Medelhavet. I Europa har vi sett hur 

IS attackerat Paris och Bryssel. Vid ett återupprättande av kalifatet löper Spa-

nien, Italien, Balkan och Grekland risk för att på ett eller annat vis utsättas för 

liknande attacker. De har specifikt pekat ut Rom och Petersplatsen i Vatikan-

staten som måltavlor, som om de attackerades skulle slå mot den katolska 

kristenhetens hjärta. Med Allahs välsignelse skulle de förstöra alla kors, vil-

ket är ett uttryck för en plan att förinta den kristna världen på sikt.  

Religiösa traditioner kan också stå emot varandra. IS har uttryckt sitt star-

ka hat gentemot den shiitiska traditionen av islam. I den kontexten står sunni-

ter mot shiiter, där sunniterna i IS världsbild tillhör de rättrogna och shiiterna 

till de vantrogna. Denna historiska konflikt mellan de två inriktningarna är i 

sig en del av en religiös tradition och konflikt, som även blir en politisk kon-

flikt. Då det redan finns en uppdelning och konfliktyta inriktningarna emellan 

tolkar jag det som att det kanske inte är lika svårmotiverat med våldshand-

lingar mot den shiitiska trosinriktningen. Här kan IS utnyttja den redan be-

fintliga konflikten, infektera den ytterligare för att vidga den klyfta som exi-

sterat i århundraden. IS mål är att helt utrota den shiitiska delen av islam, då 

de anses förvrida och förvanska religionen med uppfunna traditioner, avgu-

dabilder och personkult. Shiiterna omnämns som polyteister, vilket skulle 

innebära att shiitisk islam strider mot tawhid. Genom att eliminera shiiterna 

skulle tron renas, en gång för alla.  

Vidare motiverar IS sina handlingar genom hänvisning till två av de vikti-

gaste historiska personerna inom islam, stamfadern Ibrahim och profeten 

Muhammed. Hänvisningen till deras respektive ikonoklasm mot avgudabilder 

och vantro är ett uttryck för att tolka in religiös tradition i politisk konflikt. IS 

menar att de blott levandegör det arv som dessa förgrundsgestalter för islam 

lämnat efter sig. På så vis har de lyckats att använda religion som ett politiskt 

verktyg. Legitimeringen av attackerna med argument att de är i enlighet med 

stamfaderns och profetens sunna gör dem svårare att kritisera. Skulle en tro-

ende muslim ifrågasätta IS i detta fall skulle det ses som ett ifrågasättande av 
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Ibrahim och Muhammed. Det skulle föra med sig konsekvenser, då det säker-

ligen skulle anses skymfande mot deras arv och mot islam. På så vis sätts 

eventuella kritiker i en omöjlig situation. Kritiseras handlingarna skymfar du 

profeten och stamfadern och blir behandlad därefter. Svårmotiverade hand-

lingar blir med en religiös förklaring svåra att motsäga. Det hela utmynnar 

egentligen i en strid för islam, mot allt det onda som korrumperar och utma-

nar religionen och Allahs absoluta enhet. Det religiösa språket gör det gällan-

de att det handlar om islams ära och seger. Genom språkbruket har flertalet 

attacker fått en religiös prägel, liksom blivit symboler för vad som komma 

skall för andra kulturella och religiösa byggnader. Den terror som motiveras 

med ett religiöst språk har blivit vida uppmärksammad och säkerligen satt 

flera människor i skräck, liksom trossamfund och intresseorganisationer. Ter-

rorns budskap är tydligt, anslut dig till oss eller dö tillsammans med dina av-

gudar. 

Islamiska Statens mål är ett homogent kalifat, en monokulturell enhet som 

sträcker ut sig över ett stort landområde. Där ska det råda religiös enhet, utan 

utrymme för kompromiss eller mångfald. Konflikten som råder har blivit spi-

ritualiserad, då IS ser och framställer sig som islams förkämpar, där religiösa 

argument används för att föra vidare konflikten. IS ser sin kamp som ett för-

svar av islams identitet och Allahs värdighet, vilket återkommer när de pro-

pagerar för återupprättandet av Allahs enhet. Detta då värdigheten kränkts 

och utmanats av olika kulturella och religiösa uttryck. Det som omnämns 

som shirk är kränkande element som måste förstöras, med syftet att återställa 

Allahs enhet. Alla sorters uttryck för shirk kränker Allahs värdighet, varför 

förstörelsen fått stora proportioner. I den kränkta värdigheten ligger även 

identiteten, om att Allah är den ende, den störste som inte får utmanas. Identi-

tet återfinns även i det arv som IS levandegör genom ikonoklasm. Arvet efter 

Muhammed och Ibrahim, som även det kan ses som en kamp för en identitet 

där sådan förstörelse är sanktionerad.  

Utöver islams identitet för de även en kamp för den sunnitiska identiteten, 

vilket framhålls i planerna på att iscensätta en stor konflikt mellan shiiter och 

sunniter. IS uppfattar shiiterna som en förvriden sekt vars läror inte står i 
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enighet med det som är islam. Ikonoklasmen som riktats mot shiitiska helge-

domar ses som ett led i kampen att få till denna konflikt, där en shiitisk mot-

attack ska ena sunniterna. När detta är gjort ska shiiterna utrotas en gång för 

alla och undanröja den klyfta som splittrat islams identitet i århundraden. 

Vidare uppfattas kampen omöjlig att förlora. Inom de kalifat IS vill åter-

upprätta ska Allahs absoluta enhet tolkas strikt. Det ska inte finnas några 

element som utmanar tawhid, då det skulle ifrågasätta Allahs auktoritet. Detta 

är något som upprepas kontinuerligt. Målet att upprätta Allahs enhet anses 

vara sanktionerad av Allah, som anses såras av avgudabilder. Skulle förstö-

relsen av de element som utmanar Allahs absoluta enhet inte genomföras, 

skulle tron försvagas då den utmanas ständigt. Kampen är otänkbar att förlo-

ra, då följden skulle bli att Allah försvagades, då hans enhet blev emotsagd. I 

och med det skulle även IS mål om ett kalifat inte gå att uppfylla. Skulle 

kampen förloras idag, finns det efterkommande som skolas för att kunna föra 

kampen vidare, något som beskrivs i planerna på att erövra Rom. 

Motiven som angivits vid ikonoklasm har oftast en religiös innebörd och 

historia. Shirk, tawhid och profetens sunna är återkommande argument som 

rör sig inom det religiösa spektrat. Är dessa svar tillräckliga för att förklara IS 

ikonoklasm? Troligtvis inte. Som konstaterats tidigare använder sig IS av ett 

religiöst språk för att sanktionera sina handlingar och överbrygga principiella 

hinder för våldsutövning. Vad gömmer sig bakom de bevekelsegrunder som 

ges, som är religiöst motiverad propaganda? Någon enstaka gång framkom-

mer ett argument som skiljer sig ur mängden, att förstörelsen syftar till att 

undanröja nationalistiska värden och den agenda olika byggnader, föremål 

och statyer är bärare av. Detta argument tolkar jag ligga närmare de reella 

argumenten till förstörelsen än den religiösa språkdräkt som används för att 

legitimera förstörelsen. Undanröjande av nationalism och uttryck för nationa-

lism är ett led i målet att grunda en stat på en radikal tolkning av islam. 

För att återknyta till James Noyes teori om ikonoklasm: ikonoklasm an-

vänds i byggandet av en stat. Genom att röja undan föremål, byggnader och 

statyer som bär nationalistiska värden, skapas förutsättningar för det nya som 

ska komma. Ett led i detta är att radera ut de element som är bärare av kollek-
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tivt minne och identitet, vilket Ömür Harmansah framför. Möjligen skulle 

han motsäga teorin om att ikonoklasm är en strategi för statsbyggande, då 

han menar att IS egentliga mål inte är att återupprätta ett kalifat som ett alter-

nativ till nationalstaten. Han menar snarare att de söker uppmärksamhet för 

att driva sin ideologiska agenda och förstör utvalda föremål för att använda 

sig av ikonoklasm som skenbar retorik. IS, menar Harmansah, bedriver ingen 

ikonoklasm. Till detta påstående vill jag ställa följande frågor: Förstörs det 

kollektiva minnet endast för uppmärksamhets skull? Om uppmärksamhet är 

det som driver IS, varför har de inte intensifierat sina attacker i USA och Eu-

ropa? Harmansah menar att IS bedriver sin agenda med hjälp av videoinspel-

ningar av förstörelse. Så tolkar jag det också, men jag tolkar in att IS har ett 

kalifat i sin agenda och att ett led i detta är att med hjälp av ikonoklasm bryta 

ned kollektiva minnen och de nationalistiska värden för att upprätta något 

nytt. Likt Ramon Sarrós slutsatser om att ikonoklasm utmanade gamla sy-

stem i Guinea, utmanar IS nationalstaten och verkar för att bryta ned den.  

Besançon har konstaterat att islam är en anikonisk religion, på grund av 

det stora avståndet mellan Allah och människorna. Detta visar sig i IS motiv 

till ikonoklasm, även om de motiverar det vidare, liksom hänvisar till histo-

riska exempel. Finnegan och Kangs kännetecken för ikonoklasm överens-

stämmer till stora delar med IS ikonoklasm. Stigmatisering och avfärdande 

av avgudabilder övergår till ett alternativ, som i IS fall är tron på Allahs enhet 

och lydnad till IS. Enligt Finnegan och Kang menar Habermas att bilder ofta 

varit laddade med hot och används för att legitimera makt, vilket har begrän-

sat det demokratiska samtalet. På liknande vis tolkar IS att bilder legitimerar 

makt, fast omvänt - bilder delegitimiserar islam. Likaledes syftar de inte till 

att demokratisera det offentliga rummet med sin förstörelse, tvärtom. IS ger 

inget utrymme för alternativa livsåskådningar eller åsikter på området.  

5. Didaktisk reflektion 
Som ämneslärare i religionsvetenskap är det min uppgift att behandla: 

- Hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling 

!26



  
 

- Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 

religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner 

och historiska och nutida händelser. 

- Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.  95

De kunskaper jag inhämtat under framställandet av denna uppsats tror jag 

kan komma väl till pass i framtida undervisning. Punkterna ovan gör gällande 

att undervisningen ska behandla hur religion uttrycker sig i ord och handling, 

hur identitet kan formas i förhållande till religion och olika skeenden, liksom 

olika uppfattningar inom religioner. Så gäller även de extrema tolkningarna 

av religion, och hur våldsam religion kan göras om så önskas. Min förhopp-

ning är att kunna kontextualisera religiös extremism, och hur en extremistisk 

diskurs kan formas ur missförhållanden och krig. Genom detta kan exempel-

vis IS sättas i ett större sammanhang än islam, vilket måste göras för att för-

stå dem och andra extrema rörelser. 

Under min VFU har frågor om IS kommit upp då eleverna tagit del av ny-

hetsrapporteringar om deras militära framryckningar med flertalet människor 

och religiösa byggnader som offer. Min handledare försökte påpeka att detta 

inte var en handling som står i enighet med islam, vilket möttes av viss skep-

sis. Här tror jag det är av yttersta vikt att kunna tala om ämnet utan att stänga 

det, utan ha på fötterna för att kunna diskutera och förklara de handlingar 

som utförs i en religions namn. 

6. Sammanfattning 
I denna uppsats har jag undersökt vilka argument Islamiska Staten gett för att 

motivera ikonoklasm, samt vilka byggnader och föremål som attackerats. 

Detta har undersökts genom studera IS tidning Dabiq. Det jag har kommit 

fram till är att IS genom en tendentiös och extrem tolkning av religiösa texter 

motiverar sin ikonoklasm, som i förlängningen syftar till att återupprätta det 

historiska kalifatet i islamsk tradition. Genom att hänvisa till och använda sig 

av ett religiöst språk har de kunnat sanktionera sina våldshandlingar. Konflik-

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 95

2011, s. 137-138
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ten har blivit spiritualiserad, då IS säger sig vara utförare av en gudomlig vil-

ja och som försvarare av islams identitet. Som försvarare av den ”rätta tron” 

attackerar de religiösa inriktningar som inte står i enlighet med deras form av 

islam. Ikonoklasmen tjänar syftet att undanröja alla element som tolkas tjäna 

ett nationalistiskt syfte. För att nå ett kalifat måste sådana element undanrö-

jas, som är bärare av kollektiva minnen, historisk och kulturell identitet, vil-

ket står i konflikt med den monokultur IS säger sig vilja upprätta. 

Vidare forskning på området skulle kunna vara att studera hur förstörelsen 

av kulturarv kan påverka människor och deras kultur, hur det kollektiva min-

net av det förstörda påverkas och hur själva förstörelsen påverkar människor. 

Vidare skulle det gå att studera hur världsarv blir måltavlor och används i 

strategiskt syfte i krigföring.  
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