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Sammanfattning
Den digitala utvecklingen har gjort effektiviseringen av extremistiska nätverk möjlig.
Internet och sociala medier har utvecklats och börjat användas som ”mänskliga
webbvägar” för rekrytering av likasinnade människor med samma ideologiska
förhoppningar. För DAESH är detta något positivt. Uppsatsens syfte är att ge djupare
förståelse till varför unga män ansluter sig till DAESH. Det empiriska underlaget består
av intervjuer genomförda med DAESH-krigare som sitter i fängelse i Norra Irak.
Möjligheten till att få access till dessa respondenter för studien och det empiriska
underlaget är unikt. Den metoden som används är av kvalitativ karaktär. Vidare
representerar resultatdelen det empiriska underlaget. Jag har transkriberat intervjuerna,
och sedan utfört en tematisering på insamlade data. Med direkta citat ur materialet
argumenterar jag för att det finns återkommande mönster i det som respondenterna
uppger. Studien konkluderar att unga män ansluter sig till DAESH på grund av social
desorganisation och bristen på starka sociala band.

Sökord: Islam, ISIS, DAESH, Terrorism, Kriminologi
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Abstract
Digital development has made the efficiency of extremist networks possible. Internet
and social media have been developed and started to be used as "human web-networks"
for the recruitment of like-minded people with the same ideological hopes. For DAESH,
this is something positive. The purpose is to give a deeper understanding of why young
men join the DAESH. The empirical basis therefore consists of interviews conducted
with DAESH warriors who are detained in place in northern Iraq. The opportunity to
gain access to these respondents for both the study and the empirical basis is unique.
The method used is of a qualitative nature. Furthermore, the profit part represents the
empirical basis. Authors have transcribed the interviews, and then conducted a
thematidation of collected data. With direct quotes from the material, authors argue that
there are recurring patterns in it as respondents. The study concludes that young men
join the DAESH because of social disorganization and the lack of strong social ties.
Key words: Islam, ISIS, DAESH, Terrorism, Criminology
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1. Inledning

Den digitala utvecklingen har gjort effektiviseringen av extremistiska nätverk möjlig.
Internet och sociala medier har utvecklats och börjat användas som ”mänskliga
webbvägar” för rekrytering av likasinnade människor med samma ideologiska
förhoppningar. För DAESH är detta något positivt. Genom användningen av sociala
medier kan DAESH rekrytera individer från världens alla hörn (Byman, 2016; Kadivar,
2017). Sociala plattformar som Facebook, Twitter, Ask.fm, Pinterest, YouTube,
WordPress, Kik, WhatsApp och Tumblr används för att kontinuerligt nå nya målgrupper
(Byman, 2016; Kadivar, 2017; McCants, 2015). I slutet av 2015 rapporterade den
amerikanska nyhetsiten NBC att amerikanska myndigheter uppskattar att 3 400
västerlänningar hade anslutit sig till DAESH och liknande jihadistgrupper i
Mellanöstern (Windrem, 2015).
Med en digital explosion under 00-talet effektiviserades rekryteringsprocesser där nu
individer, via sociala medier, kan skapa och ta hjälp av mänskliga nätverk för att nå ut
till så många potentiella anhängare som möjligt (Kadivar 2017; McCants, 2015;
Windrem, 2015). Kärnan i det budskap som DAESH sänder ut hänvisar till tidigare
islamiska imperier som styrs av sharia. Genom att också ha utnämnt sig själva till ett
nytt kalifat (MUFC, 2016:15), riktar sig DAESH till unga män med lovord om att
DAESH kan förbättra deras livssituation. Med hjälp av bilder, videos och klipp som
harmoniserar livet som DAESH-krigare blir rekryteringen lätt (Furtuna, 2016). Enligt
en blogg som skriver om social etologi ifrågasätts varför vissa människor blir terrorister.
I bloggen beskrivs hur DAESH använder sig av lockbeten vid rekryteringen,
exempelvis i form av löften om gåvor, avgiftsfritt boende och att som individ kunna
utvecklas till det bättre (Furtuna, 2016).
1.2 Bakgrund
DAESH är en organiserad terrorgrupp som förekommer i fysiska såväl som
webbaserade former. DAESH är främst aktiva i Irak och Syrien som på eget bevåg
utsett sig själva till den legitima regeringen i islamisk stat. Detta befäste dem genom att
år 2014 åberopa sig själva som det nya världsvida kalifatet (Byman, 2016; Jamie, 2016;
Stern & Berger, 2015). Gruppen bedriver en våldsam islamistisk extremism, och utgör
genom deras ideologier och synsätt, ett säkerhetshot mot västvärlden och dess kultur
(Cook, 2005:32–33). Den islamistiska ideologin utgör inte bara ett hot mot västvärldens
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säkerhet, utan även dess demokrati, då DAESH strävar efter att införa inhumana lagar
och levnadsförhållanden som grundar sig i Sharia (Cockburn, 2015; Warrick, 2015;
Weiss & Hassan, 2015). Vidare sträcker sig hotet längre än så. DAESH har genom sina
tillvägagångssätt lyckats skapa stora motsättningar i Europa. DAESH har lyckats
rekrytera anhängare runt om i väst, framförallt i Sverige, något som också bekräftas av
den svenska säkerhetspolisen (Larsson & Björk, 2015:24 & 48). Det finns olika
anledningar till att terrorgruppen har framgång i sina rekryteringar och kan propagera
för sitt budskap, varav flera kan förklaras med hjälp av psykologiska teorier. Andra
orsaker grundar sig i bland annat bristen på stabilitet eller möjligheten att uppnå
konsensus kring politiska problem i Irak och Syrien (Larsson & Björk, 2015:27).
Kärnan i den islamistiska staten kan härledas till terrorgruppens tolkning av Koranen
och Sharia. Tolkningen följer något som liknar sjuttonhundratalets stränga seder, vilket i
sin tur binder anhängarna till att följa seder som i sin tur kan betraktas ”gammalmodiga”
(Cook, 2005:32–33; Ali 2015:178; Jackson, 2006:11).
Hirsi Ali, som är en somalisk-nederländsk-amerikansk aktivist, författare samt tidigare
politiker och parlamentsledamot i Nederländerna, delar in muslimer i tre kategorier:
Mekka, Medina och reformerade muslimer. För att tilldela DAESH-anhängarna en
kategori, menar Hirsi Ali (2015:176–180) att anhängarna tillhör den kategori som utgör
potentiell fara. Den gruppen beskriver hon som ”Medina-muslimer” som främst består
av Jihad-engagerade muslimer. Deras ideologi har fäste i Koranen, och får sin styrka i
Medinaperioden som beskriver Muhammeds sista 10 år (Ali, 2015:178; Koranen 9:29).
Under denna period tog Muhammed sig an en ny roll som lagstiftare, högsta domare
och militär befälhavare för en växande grupp anhängare i deras kamp mot väst. Under
denna period bildade Muhammed militanta styrkor som skulle besegra de otrogna – de
som bryter mot islams religionsregler (Ali, 2015:178–179). DAESH:s egna tolkningar
av verser ur Koranen används som rekrytering för anhängare, där de predikar för att
dem anser sig själva tillhöra de trogna som fullgör sin plikt genom att ”fight and slay
pagans wherever ye find them” (Cook, 2005:32–33; Hirsi Ali, 2015:178; Koranen
9:29).
1.3 Problemformulering
DAESH är en verksamhet med kopplingar till islam, där deltagarna, med våld vill
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förändra de demokratiska, västerländska samhällen som inte vill underkasta Sharia och
Allahs vilja, så som den tolkas utifrån Muhammeds lära under Medina Perioden (Cook,
2005:32–33; Hirsi Ali, 2015). Med digitaliseringen och den explosion av sociala medieanvändningen som skedde på 00-talet började unga män från hela världen ansluta sig till
DAESH. Med en välförberedd propaganda (Vergani & Bliuc, 2015) använder DAESH
extremistiska religiösa doktriner och tolkningar av Koranen som rättfärdigar våld.
Genom dessa religiösa tolkningar, strider anhängarna med uppfattningen om att de
deltar i ett krig som deras profet/religion uppmanar till, vilket i sin tur legitimiserar
tillvägagångssättet, fråntar dem ansvaret och får dem således att uppleva att de inte
begår några brott. Detta skapar stora problem, när Sharia strider mot den västerländska
kulturen, som resulterar i att anhängare till DAESH står i direkt konflikt med omvärlden
(Hirsi Ali 2015; Vergani & Bliuc, 2015)

1.4 Syfte och Frågeställningar
Denna studie syftar till att undersöka hur det kommer sig att unga män idag ansluter sig
till DAESH. För att kunna uppfylla syftet har följande frågor formulerats:
● Vilka är de främsta anledningarna till att män ansluter sig till DAESH?
● Hur ser dessa män på DAESH och sin egen roll inom organisationen?

1.5 Förklaring av begrepp
Nedan redovisas centrala begrepp som används i arbetet,
● Altawahosh: Den omänsklighet och vildhet som används för att vinna makt, och
att få människor att underkasta sig DAESH:s styre (Abu Huayaha & Abu
Rumaan, 2015:177–178).
●

DAESH: I denna uppsats används begreppet DAESH som under arabiska
benämningen också kallas ISIS och representerar den Islamiska Staten.
(Cockburn, 2015)

●

Radikalisering: Den process som en individ genomgår och som leder till att
personen väljer att stödja en grupp och ideologi som syftar till att utöva våld för
att uppnå sin vision, sina mål (Larsson & Björk, 2015).

●

Sharia: Sharia eller sharialagar är en islamisk lag som tillämpas i de flesta
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muslimska länder. Lagen innehåller regler för många olika typer av frågor,
exempelvis hur man ska klä sig, om kost, hygien, kriminalitet, politik och
giftermål etc. (Jackson, 2006).
●

Våldsbejakande islamistisk extremism: Detta begrepp beskriver en verksamhet
som utgör ett hot mot säkerheten med kopplingar till Islam (Larsson & Björk,
2015).

●

För nedstående begrepp används Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
(MUFC)2016) definitioner:
●

Islamism: Benämningen som används för politiska tolkningarna av islam.
Begreppet täcker både en militärt präglad islam, men även en fredsorienterad
sådan.

●

Islamiska Staten: Islamiska Staten kan benämnas både som IS och ISIS (även
DAESH) och är en terrorgrupp som har sin bas i Irak och i Syrien. Själva anser
de sig vara kalifat, den legitima regeringen i DAESH.

●

Jihadism: Den ideologi inom Islam som förespråkar betydelsen av jihad – som
betyder heligt krig.

●

Kalifat: Kalifat representerar en islamisk stat vars regering och styrelseskick
präglas av Sharialagar. Kalifat refererar tillbaka till ett islamiskt imperium som
tidigare styrts av en kalif.
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2. Tidigare forskning

I Avsnittet presenteras tidigare forskning med relevans för studiens valda ämnesområde.
Kapitlet är tematiserat efter genomförd systematisk litteratursökning i databaserna
Google Scholar och Web of Science. Först presenteras kortfattat den religion som
respondenterna i denna studie bekänner sig till: Islam och Jihadi-Salafism. Därefter
följer Radikalisering och dess innebörd samt vilka Drivkrafter som ligger bakom.
Slutligen presenteras Demografiska radikaliseringsaspekter och Koppling mellan
terrorism och kriminologi.

2.1 Islam och Jihadi-Salafism
Cole Bunzel är en doktorand vid Princeton University. Hans forskning fokuserar på
islamistiska reformrörelser. För att kunna förklara DAESH:s ideologi väljer Bunzel
(2015:5–8) att beskriva den så kallade Jihadi-Salafism, vilket är ett ideologiskt
paradigm som har skapat rörelser uppbyggda av sunnimuslimer. Dessa rörelser
företräder ett totalitärt synsätt, genom en konsekvent tolkning av islamiska skrifter i
extremistiska termer som är djupt rotade i pre-moderna teologiska traditioner.
Bunzel (2015:7) menar att Jihadi-Salafism är en distinkt ideologisk rörelse bland
sunnimuslimer

som

främjar

så

kallade

”broderskapsdimensioner”.

Dessa

broderskapsdimensioner är förankrade i islamiska paradigmen och har bland annat
bidragit till att jihadskolan växte fram under 1920-talet. Denna ideologiska inriktning
står i nära relation till det muslimska brödraskapet, en politisk rörelse som grundades år
1928 av den egyptiska islamisten Hassan al-Banna, med syfte att vinna makt i samhället
och kontrollera staten.
Nedan presenteras tidigare forskning kring salafism, som synliggör en speciell form av
islamisk världsåskådning. Detta är det paradigm som starkast bidrog till den Islamiska
Statens ideologi - salafism. Salafismen är framför allt en teologisk rörelse inom
sunniislam som strävar efter att ”rena tron” (Bunzel, 2015:7). Följarna, även kallade
”Salas”, betraktar sig själva som de enda sanna muslimerna. Muslimer som tillhör shiainriktningen inom islam och de muslimer som deltar i ett demokratiskt system anses
vara desertörer och betraktas som avfällingar (apostater). Bunzel (2015) påpekar att den
Islamiska Statens texter och tal innehåller att antal doktrinära, medeltida begrepp.
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Propagandan avser att belysa villkoren för DAESH-brödraskap där det bland annat
betonas att alla muslimer måste förena sig med de "sanna" muslimerna. DAESH
förankrar dessa villkor i traditionell sala-litteratur, som erhåller Sharialagar, med
doktriner som tillämpas strängare än al-Qaida (Bunzel, 2015:10). Att inte leva i enlighet
med Guds lag visar enligt dem på otro där individer som motarbetar den Islamiska
Staten betraktas som desertörer. Därför anses alla Shiamuslimer, förutom medlemmar i
det muslimska brödraskapet och Hamas (en Palestinsk organisation i Gaza), vara
förrädare och apostater, som förtjänar döden. Stora delar av Mellanöstern är salafistisk,
med det finns även inslag av takfirism som i allmänt anses vara ett steg för långt.
Islamiska statens absolutism har redan dragit kritik av takfirismen. (Barrett, 2014:5)
“They argue that any diversion from puritanical precepts that they draw from a literal
reading of the Quran and the Hadith is blasphemy, and must be eradicated. It follows
therefore that Shi’ism, Sufism or essentially anything - and anyone - that does not
conform to their interpretation of Islam, should be destroyed. This is the essence of
takfirism.” (Barrett, 2014:18)
Både salafist/takfiri-tillvägagångssättet delar en vision om en ny början är möjlig genom
att återskapa det förflutna. (Barrett, 2014:19; Brachman, 2008:218)
2.2 Radikalisering
Professor Randy Borum vid University of South Florida har under många år forskat om
islamistisk radikalisering. Borum (2011:13) menar att sociala rörelser präglas av
kollektiva beteenden vilka utvecklas under ansträngda samhällsförhållanden. Han gör
jämförelser med de som under 1940-talet valde att ansluta sig till olika sociala rörelser.
Dessa rörelser, som vanligtvis talade om skapandet av samhällsförändring,
representerade en uppsättning attraktiva åsikter och övertygelser riktat åt specifika
samhällsgrupper för att genom dessa medel locka till sig flera individer (Borum,
2011:13; Brachman, 2008). ”Dessa medel” kan bestå av lovord till ett bättre liv,
bostäder, pengar, position, m.m. (Borum, 2011:13).

Författaren och juristen Roshan Yigit (2015) har i en rapport, baserad på ett deltagande i
en konferens i Belgrad anordnad av OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa), beskrivit ett antal orsaker som ligger till grund för varför ungdomar
radikaliseras. På konferensen framkom att de socioekonomiska förutsättningarna samt
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könsrollstänkande inom den islamiska doktrinen, i vilken mannen har det ekonomiska
ansvaret, är avgörande faktorer och orsaker till att brott mot mänskligheten begås.
Vidare menar Yigit (2015) att dessa faktorer i sig skapar ett missnöje hos de unga
muslimska männen. Detta påstående stöds av tidigare forskning från Peresin (2015) som
menar på att upplevelse av orättvisor, på såväl individuell som kollektiv nivå,
medverkar till att de sociala rörelser som rekryterar individer för extremistiska ändamål
framstår som tilltalande. Fem orsaker till varför unga muslimska män låter sig
rekryteras till terrorrörelser. Dessa är låg utbildning, dålig ekonomi och välfärd,
arbetslöshet, bristande politisk ledning i hemlandet vilket skapar politikerförakt
(Peresin, 2015; Yigit, 2015)

Yigit (2015) betonar vidare att nedanstående faktorer är bidragande orsaker till
rekryteringen till DAESH:

-

”DAESH erbjuder ett land, ett medborgarskap, ett jobb och ett sammanhang som de
kan kalla för sitt eget och som de kan vara med i att bygga upp; detta kan tilltala
muslimer som upplever en identitetskris i västvärlden.

-

DAESH erbjuder en svartvit bild av världen, som kan tilltala ungdomar med lågt
förtroende för politiker och demokratiska institutioner.

-

DAESH motiverar sina brutala handlingar med en ideologi” (Yigit, 2015).

I rapporten Att lämna våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt från Christoffer
Carlsson (2016:36) belyser den svenska författaren och kriminologen ”vägen in” till
radikalering. ”Vägen in” handlar om en social process som skapas i en miljö som
präglas av våldsbejakande extremism. De som vill ansluta orienterar sitt beteende efter
andra i den sociala gruppen. Det egna beteendet blir ett gensvar på normbeteendet i
gruppen vilket ger den enskilde individen en referens på att denne är förstådd. Att
efterlikna de andra, genom att använda kollektiviteten som en referenspunkt, ger en
”feel good”-känsla till individen (Carlsson, 2016:36). Däremot betyder inte detta att
individens beteende är en direkt avspegling till gruppens normbeteende. Detta tyder
endast på att individen ständigt rör sig, handlar och reagerar i relation till sin
omgivning. Rapporten handlar om ungdomar och unga vuxna, Carlsson (2016) belyser
därför att ungdomen är ett segment i det hela livsloppet. I detta livslopp genomgår
individen en rad av olika biologiska och sociala förändringar. Först och främst börjar
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individen att frikoppla sig från sin hemmiljö. Denna hemmiljö representerar individens
närområde, oavsett var i världen han befinner sig. Större fokus brukar vid denna tid
läggas på kompisar, relationer och aktiviteter av olika slag (Carlsson, 2016). I denna
veva är individen i något mellanläge av att vara vuxen men utan allt ansvar då han/hon
fortfarande är en ungdom. Carlsson (2016:36) menar på att hon samtidigt är
”huvudsakligen fri från de åtaganden och plikter som binder vuxna till vardagens
rutiner: hon har inget heltidsarbete och inga familjeförpliktelser.” Detta betyder att
individen har tid och utrymme att lägga all sin energi på att engagera sig i den miljö
som denne är i kontakt med, framförallt genom de relationer denne skapat och via de
arenor som denne rör sig på (Carlsson, 2016).

Carlsson (2016:36) menar på att mötet med den extremistiska miljön är ett uttryck för
vad det innebär att vara ungdom. Alla unga (i extremistiska miljöer) exponeras därmed
för möjligheten till ”vägen in”, däremot är det inte alla som nappat. Majoriteten väljer
fortfarande att inte inträda (Carlsson, 2016:36). De unga som som hoppar på
möjligheten till inträde tillhör oftast små- och löst sammansatta miljöer där
radikalseringen börjar i små kompisgäng snarare än i slutna rörelser. Carlsson (2016:36)
menar på att ”de är därmed förhållandevis öppna, även om de i rekryteringsprocessen
använder sig av nätverk som kan vila på väluppbyggda förtroenden individerna
emellan.”
2.3 Drivkrafter för radikalisering
Borum (2004:13) anser att olika drivkrafter påverkar individer att medvetet utföra
skiftande handlingar. Han hänvisar till den så kallade teorin drive theory, som har sitt
ursprung i etologi (forskning om djurbeteenden), och menar på att ”djuriska” beteenden
förekommer i människornas ”naturliga” miljöer. Dessa ”djuriska beteenden” avspeglar
individernas bakgrund och kultur (Nikbay & Hancerli, 2007:14–17). Hos individer som
växer upp under svåra sociokulturella förhållanden är frustration och aggression vanligt
förekommande. Etologen Konrad Lorenz har, enligt Borum (2004:14), genomfört
forskning kring aggression. Lorenz förklarar att aggression är en genetiskt betingad och
djupt inrotad drivkraft, en strids-instinkt, som kan frammanas vid behov. I linje med
dessa resonemang talar teologen Dorian Furtună (2016) om sexuell frustration.
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I hans blogg om social etologi anser han att sexuell frustration är en underliggande
faktor till uppkomsten av terroristbeteenden. Furtunăs påstående stöds av tidigare
forskning från Caluya (2013) kring att det finns ett samband mellan terroristbeteenden i
vissa områden och områdets demografiska maskulinisering. Furtună menar vidare att
det i samhällen där polygami fortfarande utövas uppstår en frustration, då den
intrasexuella konkurrensen blir mer intensiv. Culya (2013) undersöker i sin forskning
ocklusionen av ekonomiskt missbruk genom sexuell frustration som en hegemonisk
modell för förståelse av terrorism. I hans artikel studeras först teorins sociobiologiska
grund. Vidare analyserar han hydrauliska troper av sexualitet i den västerländska
historien för att förgrunda de heteronormativa aspekter för att sedan återgå och
sammankoppla till ”The blue ball theory of terrorism” som visar på hur den
heteronormativa uppfattningen om

hydraulisk

sexualitet har format samtida

teoretisering om internationell terrorism.
Furtună (2016) och Culya (2013) menar således kan det uppstå en ”konkurreringskris”
mellan unga män, som måste tävla mot varandra i hoppet om att finna en kvinna. För de
muslimska män som inte lyckas finna en livspartner framstår självmord som attraktivt
då dessa män vänder sig till Koranens skrifter för stöd. Koranen beskriver livet efter
döden som ett paradis där männen i himlen ska få njuta av 72 st jungfrur (Furtana,
2016). Löftet om det kommande livet i himlen uppfattas som realistiskt och
eftersträvansvärt. De 72 st jungfrurna upplevs som en belöning eller krigstrofé som
tilldelas de modigaste krigarna. Dessa skrifter representerar den extrema ideologi som i
många fall ger männen en effektiv lösning på de problem de upplever i livet
(Kruglanski, 2014).
Tidigare nämnda studier kring sex och aggression kan relateras till fundamentala delar
av DAESH:s propaganda samt deras förmåga att attrahera krigare, genom att anspela på
unga mäns primitiva instinkter för aggression och sex. I dessa studier dras slutsatsen att
aggression drivs av emotionell eller psykofysiologisk upphetsning och byggs upp över
tid (Nikbay & Hancerli, 2007: 14–17). Vidare finns andra drivkrafter för radikalisering.
Säkerhetspolisen (2009:34) menar att: ”Drivkrafter och dragningskrafter finns på olika
nivåer, alltifrån känslor och egenskaper hos personen till händelser på det globala
planet. Det är viktigt att komma ihåg att varken drivkrafter eller dragningskrafter i sig
ger upphov till radikalisering. De fungerar mer som riskfaktorer eller omständigheter
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som möjliggör att en människa kan radikaliseras – även om det långt ifrån alltid sker.
De kan också beskrivas som exempel på nödvändiga, men inte tillräckliga faktorer som
kan förklara varför en människa hamnar i våldsbejakande extremism”. Den islamistiska
radikaliseringsprocessen baseras på olika typer av drivkrafter. Dessa kan, som tidigare
nämnts, uppstå hos individer som tidigare upplevde en känsla av orättvisa, förtryck,
utanförskap eller frustration.

Genom dessa drivkrafter ökar deras benägenhet att ansluta sig till extremistiska grupper,
så som DAESH, då jakten på en ny identitet, fascinationen för våld eller önskan om att
finna gemenskap blir allt mer påtaglig. Jakten på att vilja ”vara någon”, själva
identitetssökandet, utgör också att ideologin i sig blir en drivkraft. Carlsson (2016:36)
menar att ideologin är något som främst sätter sin prägel under ungdomsåren. Här spelar
det egentligen ingen roll om individen har vuxit upp i trygga, eller otrygga förhållanden.
Intresset för ideologi och politik kan komma inifrån likväl som utifrån. Carlsson
(2016:36) menar att ”ideologin ifråga behöver inte nödvändigtvis komma utifrån, utan
kan också vara något hon har vuxit upp med i sin närmiljö i form av familjemedlemmar
eller släktingar”. Därför är det inte heller säkert att alla individer som befinner sig i
våldbejakande miljöer är där för att finna ett nytt sammanhang där jaget passar in, utan
det handlar snarare om att få ”svar på livsfrågor” än att tillhöra eller att få utöva själva
våldet.

Carlsson (2016:36) beskriver användningen av våld är en del av inträdesprocessen där
individen nästintill blundar för bruket för att begäret att nå det mål som han/hon
eftersträvar är så stort.
2.4 Demografiska radikalisering aspekter

Tidigare

forskning

kring

demografiska

aspekter

(befolkningsfördelning,

samhällsgrupper, samhällets storlek och sammansättning av olika faktorer såsom ålder,
kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd m.m.) vad gäller
brottslighet, visar att individer som kommer från sämre sociala förhållanden oftare
präglas av negativa känslor. Dessa grundar sig i Mertons ”strains”, som betecknar
”hinder som försvårar individens möjligheter att uppnå önskade mål” (Merton,
1936/1957; Sarnecki, 2009:183) och som bland annat kan utmynna i frustration, vilka
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kan försvåra individens strävan att uppnå personliga mål. Detta kan visa sig genom
följande: 1. Förlust av positiva stimuli (t.ex. förlust av en partner, eller en väns
bortgång), 2. Förekomsten av negativa stimuli (t.ex. fysiska övergrepp och verbala
kränkningar) (Agnew, 2001:319).

Sett ur ett demografiskt perspektiv fick DAESH ett stort övertag vid ockupationen av
landområden med svaga samhällsstrukturer och sociala band. Taub (2015) anser att
DAESH:s val att erövra landområden som Syrien och Irak var avgörande för deras
framgångar. Detta då statsapparaten försvagats, efter att president Saddam Hussein
störtats, vilket förenklade DAESH:s ockupation av Irak. Detta gav radikalismen och
extremismen, som redan var etablerade bland invånarna, liksom den utbredda
fattigdomen, vilket möjliggjorde skapandet av nya sociala band och extremistiska
samhällsgrupper.

2.5 Kopplingar mellan Terrorism och Kriminologi
Baserat på Guptas (2005) teoretiska modell tillsammans och resultat från befintlig
litteratur och tidigare forskning om terrorism beskriver Gupta (2005:16) att det inte
enbart finns en enhetlig profil för en terrorist. Anledningarna till varför personer väljer
att ansluta till terroristorganisationer kan skilja sig mellan olika individer (Bjørgo, 2015;
Gupta, 2005). Terrorism är därför ett svårdefinierat, komplext och komplicerat fenomen
att förstå (Bjørgo, 2015; Gupta, 2005). Attackerna den 11 september 2001 definierar
terrorism på ett nytt sätt. Stibili (2010:1) menar att: “Because of globalization terrorism
has changed the nature of time in this changing world.” Han menar att globaliseringen
har medverkat till att terrorism kan tolkas på två olika sätt: “When it comes to terrorism,
we almost always, two antagonistic poles of interpretation: if a pole is an act qualified
as terrorist, the other may be regarded as a heroic gesture.” Stibili (2010:1) menar
således att en terrorist kan uppfattas på två helt olika sätt, antingen som hjälte eller som
skurk.

Samhällets värderingar är det som sätter prägel på uppfattningen, vilket också förklarar
varför terrorism relaterade handlingar antingen hyllas eller fördöms. Stibili menar
vidare att samhällsvärderingar som har sin grund i till exempel religiösa doktriner och
propageras av fanatiker, kan ge skenet av, och få en terrorist att framstå som en hjälte.
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En terrorist relaterat medlemskap kan i dessa skeden bli attraktivt för individer, där
terroristen betraktas som en hjälte, en hjälte som en del av historien (Stibili 2010:4).

I Koranen och Hadith, där Muhammeds vistelse i Medina finns riktlinjer för dem som
vill ge sitt stöd åt eller delta i Jihad för Allah, en sorts uppmaning att kämpa mot de
otrogna. Följande exempel från koranen belyser de otrogna:
“Och vidta alla rustningar ni förmår och håll strids hästarna i
beredskap så att ni injagar skräck i Guds och era fiender och i andra
vars existens ni är okunniga om - men som Gud känner.” (surah AlAnfal 8 vers 60)
“Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarelsens
Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser
som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte
iakttar den sanna religionens bud - [kämpa mot dem] till dess de
erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.” (surah AlTawbah 9 vers 29)

Vidare menar journalisten och debattören Napoleoni (2014:17–18) att DAESH mål är
av territoriell natur, med syfte att återskapa Bagdad Kalifatet som besegrades av
mongolerna år 1258. Napoleonis (2014) bok och ståndpunkt stöds vidare av Hirsi Ali
(2015) och Cockburn (2015). Utöver det territoriella målet har DAESH även ett
politiskt mål, vilket är att återskapa en inkarnation av Bagdad Kalifatet som hör hemma
i modern tid. Sarnecki (2009:182–183) betonar att kampen om samhällsförändringar
kan innebära lagöverträdelser, som i detta fall innefattar våldsbejakande extremism och
terrorism.

I studier av Silander et al., (2017) belyses jämförelser som gjorts mellan DAESH- och
nazistanhängare (i Nürnbergtribunalen 1945–1946). Dessa visar likheter vad gäller
krigsförbrytelser, exempelvis brott mot freden och brott mot mänskligheten
(överträdelser som tortyr, misshandel). Krigslagar och lagbrott definierades under
Nürnbergprocesserna (Sarnecki, 2009: 386). DAESH eftersträvar en praxis som
uppmanar sina anhängare att strida emot och avrätta motståndare till DAESH, eller de
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som förtalar Allah och Muhammed. DAESH propagerar själva om folkmord i sina
tolkningar av Koranen: ”Fight those who believe not in Allah”. DAESH:s mål att
förgöra och eliminera ”de otrogna” visar tydliga paralleller till nazisternas utrotning av
judar (Sarnecki, 2009: 387).

2.6 DAESH
Boken Global Jihadism: Theory and Practiceen (2008), skriven av Jarret Brachman,
innehåller analys av relevanta teorier för detta studieområde. Till arabisk litteratur, där
beskrivningar av DAESH:s ursprung, radikalisering och vision ingår, hör bland annat
Islamiska staten: rötter, omänskligt och framtiden, skriven av Abd Al-Bari Atwaan
(2015). Atwaan förklarar att ”Abu Bakar Al-Husseini Al-Quraishi Al-Baghdadi är kalif
(härskare) för den, han är grundare till ISIS/DAESH”.

Abd Al-Bari Atwaan (2015:18) beskriver Abu Bakar Al-Husseini Al-Quraishi AlBaghdadi som en ”hård kille” i en hård miljö, som uppmanar till våld. Han hävdar att
allt nödvändigt våld är tillåtet för att uppnå DAESH:s mål - att världen skall lyda under
Sharia och DAESH. Abu Bakar Al-Husseini Al-Quraishi Al-Baghdadi uppmanar till
mord och halshuggningar i Ya Allah’s namn. Abd Al-Bari Atwaan (2015:18) menar att
morden skall utföras på ett så grymt sätt som möjligt, för att sprida sådan skräck hos
människor att de tvingas konvertera till islam. Fouad (2015:166) förklarar att DAESH
kräver att “muslimer som lever i västvärlden skall flytta tillbaka till Islamiska Staten
och fortsätta jihad”
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3. Teorier
Detta avsnitt behandlar teorianknytning till kriminologisk teori och beskrivning av
studiens valda teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen omfattar teorin om
social desorganisation, teorin om sociala band och teorin om inlärning, även känd som
differentiella associationer.
3.1 Teorin om Sociala band
Teorin om sociala band, som har vidareutvecklats av Hirschi (1969:289) utifrån teorin
om social desorganisation, är en kontrollteori. Kontrollteorier betyder att samhället
fungerar som ett hinder för det avvikande beteendet, ett beteende som riskerar att
förvärras ifall de sociala banden till samhället försvagas. Enligt Hirschi är de sociala
banden avgörande för en individs benägenhet att begå brott, där avsaknaden av sociala
band till det etablerade samhället kan öka risken för att en individ vänder sig till ickeprosociala aktiviteter och istället ägnar sitt liv åt avvikande beteende (Hirschi
1969:289f).

De fyra sociala banden Hirschi lyfter fram och har betydelse för att individer följer
samhällets normer och värderingar är anknytning, åtagande, deltagande och
tro/moraluppfattning. Han beskriver dessa band på följande sätt:
o

Anknytning återspeglar det band som är av störst vikt och syftar på
individens anknytning till konventionella individer såsom föräldrar och
kamrater. Det som tas i beaktande är exempelvis stabiliteten i familj
relationer och huruvida relationen till kamraterna är av god karaktär.

o

Åtagande lägger fokus på individens åtagande till det etablerade samhället.
Vikten ligger på huruvida individen har en god relation till
samhällsordningen, har en positiv syn på till exempelvis skola och
framgång, om individen har akademiska ambitioner och framtidsplaner.

o

Deltagande betonar individens engagemang för sociala aktiviteter, och
huruvida dessa är av prosocial karaktär eller inte. Håller sig individen
sysselsatt genom skola, arbete och fritid där han, genom detta
engagemang, upprätthåller ett beteende som går i linje med samhällets
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förväntningar.

o

Tro/moraluppfattning berör hur individen förhåller sig till samhällets
normer och värderingar genom exempelvis positiv attityd till lagen,
respekt för auktoriteter och en negativ syn på kriminalitet (Carrabine,
2009:83).

Starka sociala band till det etablerade samhället är inte en garanti för att individer
kommer hålla sig borta ifrån avvikande beteende, ”tvärtom: om man i detta samhälle
anser att det är rätt att förfölja och döda etniska minoriteter och gör detta, kommer den
välanpassade individer att stödja dessa övergrepp” (Sarnecki, 2009:408). Vidare menar
Sarnecki (2009:536) att det som spelar roll är graden av självkontroll. Låg självkontroll
är orsaken till bristande konformitet (Sarnecki, 2009:536).

Således kan likväl starka som svaga sociala band vara förödande av olika anledningar.
Har man som individ starka sociala band till extremistiska grupper kan detta sätta prägel
på individen, som vid svag självkontroll har svårt att passa in med omgivningen.
(Hirschi, 1969:289; Sarnecki, 2009:536).

3.2 Inlärning, differentiella associationer
Sutherlands teori om differentiella associationer har sin grund i Chicagoskolan, vilka
observerade att brottslighet inträffade oftare i områden som saknar social organisation
och institutioner för social kontroll (Gomme, 2007:37; Sutherland & Cressey,
1960:124).

Teorin om differentiella associationer har sin utgångspunkt i socialiseringsprocessen
som

sker

mellan

individer.

Sutherland

visade

att

varierade

typer

av

interaktionsprocesser är avgörande för huruvida en individ utvecklar ett kriminellt
beteende eller inte. Kriminellt beteende är inlärt, en inlärningsprocess som tar form
genom social interaktion med personer som redan praktiserar och förespråkar ett
kriminellt beteende. Inlärningen sker på samma principer som för konforma individer,
de som föredrar ett laglydigt beteende, skillnaden ligger i värderingarna, attityderna och
de olika teknikerna man införskaffar sig (Sutherland & Cressey, 1960:121ff). Om en
individ exempelvis influeras av ett tankesätt som rationaliserar att det är okej att begå
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brott, blir det per automatik lättare för individen att ta första steget mot ett kriminellt
beteende. Inlärningen sker genom direkta motiv och drivkrafter som för individen
framåt till att agera på ett visst sätt, oavsett om det är en positiv eller negativ attityd
(Sutherland & Cressey, 1960:122f). Det brottsliga beteendet är inlärt genom varierande
associationer i frekvens, tidsram, prioritet och intensitet och har inga gränser då alla
typer av inlärningsmekanismer kan influera individen som genom beröm kan bibehålla
ett kontinuerligt avvikande förhållningssätt, så länge det uppmuntras av omgivningen
(ibid.).

Då inlärning av brottsligt beteende kan ske via olika element beroende på samtliga
faktorer påvisar Sutherland & Cressey (1960:124) att alla element har sin specifika
process med specifika motiv och drivkrafter som tillhör den inlärningsprocessen.
Framförallt menar Sutherland & Cressey (1960:124) att om en individ befinner sig i en
miljö, där omgivningen generellt uppfattar lagen som brytbar, präglas denne av ett
tankesätt som ger styrka till det kriminella beteendemönstret. Teorin om differentiella
associationer handlar därför om relationer som är olikartade. Individen kan ha relation
till brottslighet, och laglydighet – själva inlärningen sker när olika parter möter varandra
(Sutherland & Cressey, 1960:124).

Enligt Sutherland & Cressey (1960:124ff) förutser differentiella associationer ett
kriminellt beteende. Teorin påvisar att det går att veta om en person kommer att välja att
begå ett brott eller inte. Ju tidigare en individ blir ett föremål för influenser, genom
interaktionistiska tillvägagångssätt, desto starkare blir personens förmåga att följa
influensernas fotspår. Sutherland & Cressey (1960:124ff) menar också att praktiska
motiv för brottslighet som behovet av pengar är något som ”icke-brottslingar” kan begå
likväl som tunga brottslingar. Användningen av behov, och värderingar kan därför
ibland anses vara tvetydigt i teorin om differentiella associationer då alla i viss mån har
ett intresse av pengar och en bra social status.

I teorin blir således frekvensen och intensiteten i interaktionen mellan två parter en
viktig faktor, det vill säga hur stark influensen kan komma att bli. Sutherland & Cressey
(1960:124) påvisar att tidsramen, och tidpunkten för hur interaktionen sker och
utvecklas är viktigt vid definitionen av brottslighet, och kriminellt beteende.
Sutherlands teori har visat sig lämplig vid användning av förklaringar gällande
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ungdomsbrottslighet, och brottslighet hos individer som är av lägre klass samt kommer
fram fattiga förhållanden (Sutherland & Cressey, 1960:124).
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4. Metod
I detta kapitel redogörs för och motiveras val av metod, tillvägagångssättet vid kontakt
med rådgivare i det kurdiska parlamentet och chefer på fångvårdsanstalterna.
Metodvalet, datainsamlingsmetoderna och hela forskningsprocessen motiveras.
Studiens validitet och reliabilitet diskuteras, liksom vilka etiska överväganden som
gjorts. Urvalet av antalet intervjuer och respondenter redogörs för och diskuteras.
Kapitlet omfattar även redogörelser för vilka observationer som gjorts under
intervjuerna samt presentation av respondenterna.

4.1 Val av forskningsmetod
Syftet med studien är att förklara varför unga män ansluter sig till DAESH och då är en
kvalitativ forskningsmetod lämpligast med empirisk ansats i form av insamlade data
från genomförda intervjuer. Enligt Bryman (2011:48) är en kvalitativ forskningsmetod
ett tillvägagångssätt att skapa en djupare förståelse av fenomenet och vad
uppsatsförfattare avser att beskriva.

För att få studiens frågeställningar besvarade användes semi-strukturerade intervjuer
med DAESH-anhängare, tillsammans med observationer, vilka genomfördes i norra
Irak. Empirin består av insamlade data från dessa.

4.2 Tillvägagångssätt
För att kunna genomföra intervjuer med män som tillhört DAESH kontaktade jag en
högt uppsatt rådgivare i det kurdiska parlamentet, vars identitet vi valt att hemlighålla
på grund av etiska principer och sekretess. Ett besök på två olika fängelser i norra Irak
möjliggjordes, under förutsättning att jag erhöll ett muntligt tillstånd av ansvariga chefer
(se bildbilaga.1). Det första besöket var inte av relevans för studien, då de interner som
presenterades för mig inte hade adekvat bakgrund. Det hade däremot de jag tilläts träffa
vid ett besök på en annan fångvårdsanstalt (se bildbilaga 2).

Enligt Bell (2006) är semi-strukturerade intervjuer, med i förväg bestämda
frågeställningar, lämpliga, dels för att som oerfaren intervjuare kunna ha kontroll på att
ingen fråga utelämnas, dels för att motivera respondenten att besvara dessa. Syftet var
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att kunna fånga studieobjektets verklighetsuppfattning vilket jag tyckte att jag uppnådde
via att använda mig av intervjuer (Bryman, 2011:24–30). Samtliga intervjuer
genomfördes i fängelsets bibliotek, dit varje enskild respondent ledsagades av två
vakter. Miljön var ljus och fridfull, utan störande ljud. Jag spelade in intervjuerna med
en bandspelare. Intervjuerna transkriberade jag därefter och översatte till svenska.
Under intervjuerna förde jag anteckningar, för att notera respondenternas gester och
mimik, som inte framkommer av ljudinspelningar. Dessa var utmärkta som stöd vid
transkriberingen.

Sammanlagt genomfördes sex intervjuer med män som stridit för DAESH. Varje dag
utfördes en intervju, som pågick under 50 - 60 minuter.

Jag tydliggjorde för respondenterna att de skulle få möjlighet att tala fritt och om så
krävdes ta en paus eller avbryta. Intervjuerna utgick inledningsvis ifrån strukturerade
frågeställningar ur en intervjuguide (se bilaga), vilket Bryman (2011:414f)
rekommenderar vid semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman är ett bra sätt att utifrån
intervjuguiden, innehållandes relativt specifika frågor eller teman, ställer intervjuaren
vanligtvis frågorna i en i förväg bestämd ordning, men beroende på intervjupersonens
svar kan frågorna komma att ställas i en annan följd. En semistrukturerad intervju
skapar således en flexibel intervjusituation som ger intervjupersonerna utrymme till att
ta upp sådant som inte finns med i intervjuguiden, men som ändå kan komma att utgöra
en viktig del av resultatet. Hur gjorde du? Ställde du frågorna i ordning eller i en annan
följd. Togs annat än det som var med i intervjuguiden med? Skriv någon kort rad om
det.

Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. Heritage, som refereras i Bryman
(2011:428), förespråkar att kvalitativa intervjuer alltid bör spelas in och transkriberas,
då detta skapar förutsättningar för att intervjuaren ska kunna lyssna på intervjusvaren
upprepade gånger. Ljudinspelningarna var till god hjälp vid transkriberingen, eftersom
jag när som helst kunde spola tillbaka bandet och lyssna på intervjuerna återigen, vid så
många tillfällen som behövdes, liksom för de språkexperter jag anlitade för att
säkerställa att översättningen från arabiska till svenska var av god kvalitet. Heritage
framhåller att inspelningen även underlättar vid en mer noggrann analys av vad
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intervjupersonerna har sagt och ger möjlighet för fler forskare att ta del av och granska
materialet.

4.3 Material & Urval
Bryman (2011:433) skriver att studier som bygger på kvalitativa intervjuer sällan
grundar sig i slumpmässiga urval. Det är heller inget som varit möjligt i denna studie.
Eftersom det har varit svårt att få kontakt med intervjupersoner, gjorde jag ett
bekvämlighetsurval, som är vanligt då exempelvis tillgängligheten till vissa individer är
begränsad. Forskare kan alltså i dessa fall välja att intervjua de personer som finns
tillgängliga och som vill ställa upp för en intervju.

Beträffande antal intervjuer menar Ahrne, Ahrne & Svensson (2015) att intervjuer med
6–7 personer ökar säkerheten för att erhålla material som är relativt oberoende av
enskilda individers personliga uppfattningar. Likväl menar författarna att sex intervjuer
i många fall inte är tillräckligt för att undersökningen skall vara representativ.
Thomsson (2010:56) hävdar däremot att mellan fem och tio intervjuer kan anses vara
rimligt för ett examensarbete. Jag valde att genomföra sammanlagt sex intervjuer med
anledning av att såväl dessa som transkriberingen var tidskrävande. Kvale & Brinkman
(2013:181) anser att den ideala intervjupersonen inte existerar, däremot är vissa
respondenter ideala för vissa forskningsområden. De deltagare som intervjuats anser jag
vara ideala för studiens forskningsområde.
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4.4 Observation
Observationen fokuserade såväl på respondenternas yttre som mimik. Alla bar en svart
huvudbonad (symbol för DAESH), som kallas för Topi/Kufi och som generellt används
vid bönetillfällena. Vidare bär respondenterna fängelsekläder. Byxorna hade de själva
klippt av så att de blev ankellånga och inte skulle bli solkiga. DAESH hänvisar till att
det i Muhammeds predikningar påtalas att vid bön måste de troendes kläder vara rena.
En del av de intervjuade, var nervösa och oroliga och ofta tog långa pauser innan de
besvarade frågorna. Ingen av de intervjuade tittade på mig, för att undvika ögonkontakt
placerade sig de snett emot mig. Enligt DAESH:s regler tillåts inte män att möta en
Sharia-utomäktenskaplig kvinnas blick. Jag var dessutom tvungen att bära slöja. Inga
krav ställdes på att slöjan skulle vara heltäckande, men däremot ställdes det krav på att
mina kläder skulle vara det.

4.5 Validitet och reliabilitet
Bryman (2011:352) förklarar att intern validitet berör huruvida de slutsatser som dras i
de aktuella situationerna är trovärdiga eller ej. Den interna validiteten utgör en styrka i
kvalitativa studier. Studien har syftat till att uppnå god intern kvalitet genom insamlade
empiriska data som noggrant analyserats för att finna korrelation till tidigare forskning
och teorier.
Den externa validiteten avser i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra
situationer. Bryman (2011:352) anser att den ofta kan utgöra ett problem i kvalitativa
studier, eftersom begränsat urval ofta används. Således finns svårigheter i
generaliseringen av mina resultat, vilket är en begränsning i min undersökning.
Williams, refererad i Bryman, (2011:369) hävdar att det i kvalitativa studier handlar om
att försöka skapa en kontextuell förståelse istället för att försöka generalisera resultaten.
Detta resonemang kan tillämpas i denna studie genom att jag relaterar mina resultat till
ett bredare sammanhang.
Reliabilitet, anser Bryman, (2011:49) handlar om huruvida resultaten i en undersökning
skulle bli desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt. Guba och Lincoln,
refererade i Bryman (2011:355), menar att reliabilitet i kvalitativa studier kan liknas
med hur pass pålitliga olika faser i forskningsprocessen är. Enligt Kvale och Brinkmann
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(2009) handlar en undersöknings reliabilitet om huruvida resultatet är tillförlitligt eller
inte (2009:263). Vid kvalitativa undersökningar och intervjuer, kan reliabilitet innebära
att man får samma svar från respondenterna vid ett annat tillfälle och av en annan
intervjuare. Med andra ord, att respondenternas svar inte ändras beroende på
intervjuaren. Eftersom det är intervjuaren som leder intervjun kan reliabilitet påverkas
genom intervjuarens ledande frågor (Kvale & Brinkmann 2009:263) och av denna
anledning kan svaren variera beroende på intervjufrågornas karaktär/intervjuarens
tillvägagångssätt. I denna undersökning har jag använt mig av öppna frågor och
formulerat dem på samma sätt, riktade till samtliga respondenter. Eftersom frågorna
hade en öppen karaktär kunde respondenterna själva avgöra hur/om de ville besvara
dessa frågor. Utifrån detta har min roll som intervjuare haft liten eller ingen påverkan
vad gäller ledande frågor och således respondenternas svar. Detta kan sägas stärka
resultatets reliabilitet då en annan intervjuare, med samma intervjuguide som för
använts i den här undersökningen, sannolikt hade fått samma svar.

4.6 Etiska överväganden
Studien har etiska utmaningar genom att uppsatsförfattare intervjuar respondenter som
är fångar. För att hantera dessa utmaningar har jag tillämpat samtliga forskningsetiska
regler där informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet uppfylls (Bryman,
2011:131ff). Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna dels om
studiens syfte, dels att de omfattades av identitetsskydd och att de när som helst kunde
avstå att besvara en frågeställning, eller avbryta intervjun. Därmed uppfylls de krav på
forskningsetik som framgår av Vetenskapsrådets direktiv under Forskningsetiska
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning kring etik. Jag försäkrade
mig även om att intervjupersonerna samtyckt till sin medverkan och att insamlad data
endast använts i studiens syfte. Vissa frågor valde respondenterna att inte svara på,
vilket innebär att det finns en risk för bortfall av viktiga data, men som jag av
ovannämnda etiska diskussion, valde att inte gå vidare med, utan jag lät det vara.

4.7 Kritisk reflektion
Enligt Björgo (2011) är det av stor betydelse, för de människor som delar en och samma
ideologi, att omvärlden respekterar och förstår deras sociala kontext. För dessa
människor är miljöns ideologi och dess praktik det som är mer viktigt än något annat –
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och ett krav för att bli ”en utav dem”. När jag fick möjligheten att genomföra samtliga
intervjuer bestämde jag mig därför snabbt att mitt tillvägagångssätt för studien behövde
grunda sig i tanken att enskilda människor är sociala varelser vars personliga
egenskaper bildas och formas av olika aspekter i samverkan med deras sociala världar.
För att försöka förstå respondenterna behövde jag sätta mig in i-/ och försöka förstå
deras sociala kontext. Detta var viktigt för att dem skulle uppleva att jag visade respekt,
och för att dem skulle öppna upp sig kring mina frågor så mycket som möjligt. Trots
detta tankesätt visste jag var mina begränsningar låg redan innan jag träffade
respondenterna: att jag var kvinna skulle kräva mer utav mig som intervjuare.
Problematiken med att intervjua radikaliserade individer som brinner för en ideologi är
att dem är mikrokosmer av sina sociala miljöer. Deras förståelse av sig själva som
sociala varelser, i relation till deras sociala sammanhang, kan därför vara dolda. Därmed
finns risken att jag som intervjuare samlar in data som respondenterna vinklat eller
harmoniserat, eller data som är inkorrekt.
“Very often, however, these social influences are masked as purely personal features of
individual people. This means that peoples understanding of themselves as social
beings, made in relation to social contexts, is therefore hidden.” (Fook & Gardner
2007:14)
Fook & Gardner (2007) menar att studier, som syftar till att analysera ett beteende, kan
bli problematiska vid analys av den enskilda individen om denne är präglad av sociala
influenser. De genomförda intervjuerna med gärningsmännen kan mycket väl ha
begränsad reliabilitet när de sitter i fångenskap samt att intervjuerna skedde i närvaro av
kriminalvårdare. Element i miljön kan ha influerat och påverkat deras svar. Likväl kan
jag som intervjuare ha präglats av min förkunskap och låtit fördomar gjort omedvetna
bedömningar av sociala influenser som kan ha påverkat individen.
Vid analys och tolkning av insamlade data var jag tvungen att göra bortval i empirin.
Jag fick ta bort vissa svar från respondenterna som inte var relevanta för studiens syfte
och frågeställningar. Under tolkningsprocessen fick jag göra kritiska reflektioner kring
hur jag valde att analysera och tolka insamlade data. Fook & Gardner (2007) beskriver
att det är lätt under den kritiska reflektionsprocessen att fokusera på olika antagandena
som förexisterar kring respondenterna. Det kan lätt hända att den tolkning som görs
baseras på ett antagande som, intervjuaren tror, speglar respondenternas sociala värld.
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Dessa antaganden görs baserat på förkunskap om vilken nivå individen interagerar med
samhället, därför kan jag omedvetet ha tolkat en viss data till följd av fördomar kring
respondenternas primära anledning att få tillhöra DAESH.
Uppsatsmaterialets empiriska begränsningar synliggörs i metoddiskussionen där det
bland annat framkommer att det finns en sannolikhet för forskare att göra feltolkningar
av intervjuer vars frågor är öppna. Detta menar Lantz Friedrich (2008) kan leda till att
fel slutsatser tas till följd av att för få intervjuer genomförts där svaren inte kan
kvantifierats. Däremot har de slutsatser som tagits i denna uppsats tagit hänsyn till
tidigare forskning och teoretisk referensram för att styrka insamlade data.
4.8 Metoddiskussion
Lantz Friedrich (2008) menar på att de kvalitativa studier som görs med empirisk ansats
ofta kritiserats då resultat och slutsats är svåra att värdera. Kvalitativa data är alltid
korrelerat till ett specifikt sammanhang där det subjektivistiska har en framträdande
placering. Detta gör att det inte finns några i förbestämda modeller som detaljerat
förklarar hur databearbetningen skall gå till. Databearbetningen kan därför skilja sig åt
från mellan olika forskare beroende på hur studiens tillvägagånssätt är format. Utöver
inspelning av intervjun, transkribering, analys och tolkning vid databearbetning kan det
fortfarande vara problmatiskt och kritiskt i att förklara hur resultaten tillkommit.
”Som intervjuare eller undersökare kan man inte på samma sätt som vid statistisk
bearbetning referera till allmänt vedertagna regler för hur data skall bearbetas. Tanken
att finna generella modeller för databearbetning strider på ett sätt mot den kvalitativa
ansatsen där man ju just söker fånga det subjektivistiska och det unika.” (Lantz
Friedrich, 2008)

Däremot har den kvalitativa forskningsmetoden bättre respektive sämre arbetssätt att
bearbeta den insamlade datan på. Därmed har den valda metoden både fördelar,
nackdelar och begränsningar. Fördelarna med den semi-strukturerade intervjuformen
var att respondenterna fick möjlighet att resonera fritt, vilket bidrog till bredare och
djupare information. Ju mer erfaren jag blev som intervjuare, desto bättre fungerade
intervjutekniken. Problemet med intervjuerna var att de först syftade till att vara
strukturerade, men eftersom respondenterna endast svarade på det de ville och ibland
svävade iväg kunde det ibland bli lite hoppigt. Ibland behövdes samma fråga ställas
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många gånger, men då omformulerad på olika sätt. Semi-strukturerade intervjuer
innebär att respondenterna kan sväva iväg, vilket ger möjlighet till bredare och djupare
datainformation, som kan vara relevant för studien. Vidare söktes också material på
internet där mycket data fick översättas, detta var återigen tidskrävande men nödvändigt
för att kvalitetssäkra översättningen.
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5. Resultat och Analys
I detta avsnitt presenteras det empiriska resultatet med citat ur materialet. Resultatet
presenteras med hjälp av följande tematisering: Betydelsen av islam, våld, och konflikt
mot omvärlden.

5.1 Respondenter
Respondenterna är sex manliga DAESH-anhängare, födda mellan åren 1979 och 1993.
Fem av dem härstammar från Mellanöstern, medan en av dem kommer från Turkiet
(med en förälder av polskt ursprung). Endast en av respondenterna har genomgått en
högre utbildning, medan tre av dem endast har lågstadieutbildning Av de resterande
intervjuade har en grundskoleutbildning och en annan en oavslutad gymnasieutbildning
som avbröts under det sista året på gymnasiet.

Respondent A, vars mor var kurd och far arab (båda döda), har enligt honom själv
varken syskon eller vänner. Han har vuxit upp i ett fattigt område och är skuldsatt vilket
gör honom helt oförmögen att försörja sig själv.
”Jag har inte någon familj. De dog för länge sedan. Jag var barn när alla
mina familjemedlemmar dog. Jag bodde som liten hos min farmor och
farfar. Jag har gått i grundskola men lyckades inte bra med mina
skolresultat. Då bestämde jag att sluta gå till skolan. Då började jag
jobba som servitör i den lilla staden som jag bodde i. Jag hade inte bra
kompisar, de var bråkiga. Jag ville leva ett normalt liv, men det var svårt
för mig. Oavsett om jag försökte att ha ordning på det vardagliga livet
förstörde mina kompisar för mig. I och med att mina föräldrar dog tidigt
fick jag aldrig nära kontakt med andra släktingar. Jag hade inget stöd
under svåra perioder i mitt liv. Jag hade bara några kompisar som just nu
också är jihadister och strider för Islamiska Staten. Jag ville gärna vara
med dem och strida för islamiska staden också! Nu när jag blev gripen,
sitter jag här (i fängelse) och väntar på mitt öde, på vad som kommer att
hända med mig, det är bara Allah (Gud) som vet. Det som jag vet just nu
är att jag är dömd till dödsstraff, det blir bra inshaallah.
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Denne respondent anser att hans kamrater, som också är jihadister och kämpar för
DAESH, är hans nuvarande familj. Han längtar efter dem och att åter få delta i striderna.

Respondent B, en arabisk bondpojke från Palestina som har grundskoleutbildning
berättar om sin bakgrund:
”Jag är född i Palestina, i en fattig familj, i en liten by väster om
Jerusalem. Jag har fyra bröder och en syster. Jag har bara genomgått
grundskolan. På grund av mobbning i skolan ville jag inte fortsätta med
mina studier och slutade därför. I och med att jag jämt blev mobbad av
mina skolkamrater hade jag inte några kompisar, varken i skolan eller
utanför skolan. Direkt efter årskurs nio dog mina föräldrar i en bilolycka.
Efter deras bortgång bestämde jag mig för att lämna Palestina och flytta
till Irak. Sedan började jag jobba i en saltfabrik i Mosul. Efter att DAESH
intog Mosul bestämde jag mig för att ta kontakt med dem och börja strida
mot våra fiender. Vi tillsammans ska bygga ett islamiskt kalifat och sprida
Allahs budskap om islam”.

Respondent C, som kommer från Kurdistan, som har gymnasieutbildning berättar:
”Jag är född i en medelklassfamilj i en stad. Jag bodde med min familj
länge och min pappa dog när jag var liten. Jag växte upp med min
mamma och mina tre bröder. Alla mina tre bröder är gifta. Så när de
flyttade ut bodde jag och min mamma ensamma. Två av mina bröder är
PESHMARGA och den tredje är polis. Jag är yngst i familjen alla mina
bröder är större än mig. Vi bodde i en lägenhet i södra Kurdistan.
Familjerna som bodde där hade normala ekonomier, men min familj hade
inte en stabil ekonomi. Mamma var hemmafru och vi fick bara pengar av
mina bröder samt våra grannar som ofta hjälpte till. De hjälpte till med
t.ex. mat, osv. Jag hade inget jobb för att jag var student. Den dagen jag
kontaktade DAESH var jag inne på mitt sista år på gymnasiet. Sedan
lämnade jag skolan och började upprätthålla kontakt med DAESHnätverket genom min kompis, som hade bra relation till DAESH. Han
påverkade mig och till slut bestämde jag mig att gå med den islamiska
gruppen. När jag förstod deras ideologi började jag strida för Islamiska
Staten och DAESH”.
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Respondent D, en irakisk 32-årig man, berättar:
”Jag föddes i en by, öster om Bagdad. Min pappa var bonde och mamma
hemmafru. Jag hade sju bröder och fem systrar. Vi var en väldigt fattig
familj. Mamma försökte hjälpa pappa ekonomiskt genom att baka bröd
hemma. Hon gav sedan brödet till mina äldre bröder som fick gå ut i byn
och sälja bröden. Pappa, han var aldrig hemma. Mamma fick uppfostra
oss; allt ansvar låg på mamma och mina äldre syskon. Vissa av mina
syskon har inte kunnat gå till skolan på grund av fattigdom. Vi bodde
ganska trångt hemma. Vi hade bara två sovrum för oss alla, vilket inte
räckte. Det var inte riktig bra! Men vi hade inget annat val än att
acceptera läget. Jag gick till skolan men jag hoppade av i årskurs tre på
lågstadiet, för att kunna jobba som bonde och hjälpa familjen med
ekonomin.”

Respondent E, en 35-årig man vars mor är polska och fadern turk, växte upp i ett
segregerat bondesamhälle i Turkiet. Han hade stökiga skolkamrater och dåligt stöd från
närstående.
”Jag föddes i Polen, i staden Radom. Min pappa är från Turkiet och min
mamma är från Polen. När jag var åtta år flyttade vi från Polen till
Turkiet. Jag har inga syskon, utan jag är ensambarn. Min mamma var
städerska och jobbade många timmar om dagen. Min pappa var arbetslös
och var narkotikamissbrukare. Vi bodde i ett flerfamiljshus. Alla i huset
var människor som inte hade råd med vanliga hyreskontrakt. I denna
byggnad delade barnfamiljer trapphus med missbrukare och fattiga
pensionärer. Alla som bodde där hade negativa sociala kontakter, och
ingen orkade prata med varandra. Barn hade inte någon lekplats att leka
på. Jag blev alltid diskriminerad av andra barn. Det var väldigt svårt att
gå igenom.

Jag gick i en skola som inte var särskilt bra. Nästan alla barn som gick på
denna skola hade dåliga skolbetyg, och fick underkänt i samtliga ämnen.
Jag kämpade under hela min skoltid Jag tänkte ofta på min mamma som
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jobbade så många timmar för att jag skulle lyckas med mina studier. Jag
hade läst fram till det andra året på universitet (idrott och hälsa). Sedan
introducerade en kompis DAESH för mig. Jag anslöt mig direkt och
började strida för dem.”

Respondent F, 38 år gammal, som kommer från Bagdad, berättar att han haft en ganska
bra uppväxt under goda omständigheter, men ändå ville strida för DAESH.
”Jag bodde i Bagdad och kommer från en medelklassfamilj. Jag bodde
med mina föräldrar och mina fem syskon. Jag var äldst av barnen. Pappa
jobbade med bilförsäljning som assistent, och mamma var hemmafru. Jag
har läst klart gymnasiet. Sedan ville jag inte fortsätta studera på grund av
olika omständigheter. Efter att Saddam Hussein föll, blev jag genom mina
kompisar, kontaktad av DAESH. De sa att de rekryterade unga män. Jag
bestämde mig för att lämna hemmet och ta kontakt med DAESH för att bli
en helig krigare.”

5.2 Islam – En generös, Rättvis och Social religion
Alla respondenterna är troende muslimer och mycket positiva till islam. En av dem
karaktäriserar Islam som den bästa och mest unika religionen då den ger följande:

” Islam är en ”grace”, ”en gåva från Gud” som muslimerna har fått av Gud.
Religionen Islam är den unika och bästa religionen som gud har skapat för oss
muslimer, jag är väldigt tacksam att jag föddes som muslim och bär Islam som religion.
Inom religionen Islam har jag lärt mig att veta vad som är halal och harm, rätt och
fel… därför är jag oerhört glad att jag är muslim och framförallt en jihadist som strider
för islamiska rättigheter alhamdulillah (lov och prisa ske Gud). Om man inte har någon
religion då räknas man som ett djur, för om man är ateist då tänker man inte vad som
är rätt och fel! Man utför sina vardagliga ärenden utan att tänka på något!
Alhamdulillah- jag är muslim och dyrkar gud. ” (Respondent C)
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”Kärlek, värme, vänskap. Det är en religion som måste finnas i hela
världen. Hela världen måste ha denna generösa religion. Islam är en
våldsfri religion.” (Respondent B)
Den 32-årige mannen från Irak beskriver Islam som den mest rättvisa religionen på
jordklotet och ger förklaring:
”Islam som är den rättvisaste religionen på jordklotet är också en generös
religion som Gud har skapat för oss muslimer. Tack vare den stora Guden
som har skapat allt som finns i världen alhamdulyiah (Lov och pris ske
Gud), dyrkar jag alla fem grundpelarna i islam. Jag håller med om allt som
står i Koranen och lyder den. Jag är jättenöjd med att jag föddes som
muslim”. (Respondent D)

En annan respondent lyfter fram islams sociala betydelse och menar att tron är
kontaktskapande. Han påstår att muslimer på ett helt annat sätt än att andra religiösa
människor bryr sig om varandra:
”Inom Islam är man tillsammans hela tiden, i både sorg och fest, vilket jag
inte ser i andra religioner. I andra religioner är man där för varandra i
vissa situationer och hjälper varandra, men i andra situationer bryr man sig
inte.” (Respondent A)

Respondent F förklarar fortsättningsvis de viktiga aspekterna av de sociala band som
etableras inom Islam där till exempel äktenskap är av betydelse.
Om man tittar på äktenskap inom Islam är det viktigt att vara gift innan man
har samlag. Inom vissa andra religioner bryr man sig inte om man är gift
eller inte. I Islam måste man vara gift och ha en Sharia (make/maka).
Annars blir det haram om man inte är gift.

Vidare refererar respondent F till Koranen.
”Allah (Gud) säger i Koranen att: Ni ska uppmuntra dem bland er som är
ensamstående att gifta sig. De får gifta sig med de rättfärdiga bland era
manliga och kvinnliga tjänare, om de är fattiga. Gud kommer att fria dem
från synd med sin nåd. Gud är frikostig, Den Som Vet. (Surah Al-Noor 24
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ayah :32).”

Respondent F menar att:
”I Islam anses äktenskapet som ett juridiskt kontrakt mellan två personer
och giftermålet blir giltigt när båda personerna har skrivit på kontraktet,
vilket jag tycker är jättefint inom islam!”

Respondent C:s syn på Islam lyder:
”Gud har skapat religionen för oss muslimer. Jag är väldigt tacksam att jag
är född som muslim. Tack vare religionen har jag lärt mig om vad halal och
haram är, och vad som är rätt och fel. Därför är jag oerhört glad att jag är
muslim och framförallt en jihadist som kämpar för islamiska rättigheter.
Tack vare Gud (alhamudulliallah).”
5.3 Att sprida ett Budskap till varje pris
En av respondenterna, (Respondent F), berättar att:
”Islam är en religion som vill sprida fred, kärlek och förlåtelse”,
och förklarar samtidigt att man ska strida för att den islamiska religionen ska bli
geografiskt spridd:
”Religionen Islam ska spridas över hela världen. Hur man utför detta är
inte viktigt, utan huvudsaken är att hela världen ska bli muslimskt.”

Vidare förklarar Respondent A betydelsen av att sprida profeten Muhammeds (alayhi
salat wa salam) budskap. Det är samma budskap som Gud har gett profeten och ”ska
spridas för att alla ska uppfylla de villkor som Gud har.” Respondent A menar att för
dem som är troende och uppfyller Guds villkor väntar ett paradisliknande liv efter detta
och att man ska vara väldigt noggrann med att exakt följa de olika momenten som står
skrivna i Koranen.

Alla informanterna uttrycker på ett eller annat sätt att DAESH:s mål är att göra hela
världen muslimsk. Respondent F uttalar sig så här om detta:
”DAESH vill förmedla det goda budskapet som profeten Muhammed
alayhi salat wa salam (Guds frid och välsignelser vare med honom) ville
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sprida över hela världen, så att mänskligheten ska bli muslimer. Vi vill
förmedla att Islam har makt och fredligt kan sprida sitt goda budskap,
men om det inte skulle gå ska man använda våld för att uppnå det målet,
vilket är att resten av världen ska bli muslimer och att mänskligheten ska
leva som man gjorde under medeltiden”,

Respondent C förklarar på ett liknande sätt:
”Vi muslimer skall försöka sprida Islamenligt profeten Muhammeds
alayhi salat wa salam (Guds frid och välsignelser vare med honom)
budskap över hela världen. Det Gud har gett profeten ska spridas. Man
ska vara väldigt noga med de olika momenten som står i Koranen och
man ska göra exakt som det står där.”

En av respondenterna (respondent F) avviker lite från det synsätt som de andra
respondenterna förmedlat under intervjuerna. Han menar att Islam bör spridas på ett så
fridsamt sätt som möjligt, genom skrift och tal. Det är inget krigsredskap som ska
användas för att tvinga människor till en tro, menar han.
”Det är viktigt att konstatera att Islam har makt och kan sprida sitt goda
budskap genom fred, om det går. I annat fall ska man använda våld för att
uppnå målet, så att resten av världen ska bli muslimsk samt att
mänskligheten ska leva som man gjorde under medeltiden. Om detta inte
kan uppnås ska man utöva all sorts våld”.

Vidare hänvisar Respondent F till sura (en sura beskriver ett kapitel i Koranen) och
Guds påbud om att:
”kämpa till dess att allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om
de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de
orättfärdiga [som vill kämpa vidare]. (Surah Al-Baqarah 2 vers 191)
(Respondent F).
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5.4 Religiös Övertygelse och Bestraffning

Enligt respondenterna använder DAESH effektiva metoder för att uppnå sina mål.
Respondent A berättar följande:
”DAESH använder bra metoder för att nå sina mål genom sina
operationer. Jag som DAESH krigare tycker att det som vi utför är helt
rätt! En riktig muslim ska strida i krig mot fiender, och delta i ”heliga
krig” för att kunna erövra hela världen, med hjälp av den enda riktiga
religionen som finns, vilket är islam.” (Respondent A).

Respondent B som är enig om detta förklarar att:
”Det som DAESH håller på med är rätt, för de utövar islamiska
religionens Sharialagar. Jag vill säga att de utgår från olika Ayah som
står i Koranen.”

Samtliga respondenter anser att det inte föreligger några skillnader mellan den riktiga,
äkta Islam och DAESH ideologi. De menar att många, som de kallar moderna
muslimer, är falska och otrogna, och att dessa inte insett att Islam (utifrån deras
tolkning) är världens enda rätta religion. Deras åsikter går i linje med DAESH, att
försöka återskapa de religiösa lagar som Muhammed förespråkade.

Respondent D menar att:
”Jag är den renaste/heligaste muslimen som finns, för att enligt Gud ska
man följa de regler som Gud och profeten har skickat till oss muslimer”.

Vidare citerar Respondent D surah:

"De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att
störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning
dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller
förvisas från [sitt] land. (Surah Al-Maideh 5: Ayah 33).
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Respondent A försvarar bestraffningar mot de otrogna med att påstå att andra
levnadssätt än de islamistiska är felaktiga. Bestraffningarna är endast ett verktyg för att
få de otrogna att konvertera till islam. Han kritiserar västvärldens bristande moral. Han
förklarar att:
”Man får glädje av denna religion. När man till exempel utför någon av de
fem grundpelarna inom Islam såsom bön, blir jag alltid glad”.

Respondent B menar att:
”Vi jihadister måste kämpa och strida genom att antingen döda ickemuslimer eller omvända dem till att bli muslimer! Så jag bryr mig inte om
att jag halshugger hur många som helst. Det som är viktigt i min roll som
DAESH-krigare är att halshugga de som inte vill bli muslimer!”.

Våldet och bestraffningarna tar form genom olika uttalanden, och är företeelser man
håller hårt vid och omfamnar, snarare än förkastar. Våldet och bestraffningen blir ett
medel för att markera och visa sin ståndpunkt, men också ett sätt att belysa värdet i
själva handlingen genom att handlingen rättfärdigas med hjälp av Koranen. Att till
exempel halshugga så många som möjligt eftersträvas och är något som i sin tur
återspeglar ens status. Detta går att belysa genom Respondent D:s uttalande som påstår
sig bära titeln Emir (en IS/DAESH krigare som halshuggit minst tio personer).
”Jag hade hög status inom DAESH, jag var Emir ”befälhavare”. En
Emirs ansvar var ganska tungt. För att kunna bli det krävs det att man
halshugger minst 10 personer. Jag har själv halshuggit 10 personer under
den tiden jag var i strid! Jag rättfärdigar detta genom Koranen. Koranen
säger att en muslim får döda en icke-muslim.”

Respondent D förklarar vidare att halshuggningen ska ske med svärd, så att det ser
hemskt ut och skrämmer andra otrogna. När de ser avrättningarna i media kan detta få
dem att konvertera till islam. Han försvarar halshuggningarna med att offret erbjudits en
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chans att konvertera till Islam och att det är bara de som vägrar som avrättas och att det
är skrivet i Koranen.
”Möter ni de icke troende (i krig) får ni ta deras halsar. Tar ni dem
tillfånga, får ni släppa dem eller hålla dem som gisslan tills kriget tar slut.
Om Gud så önskade, kunde Han ge er seger utan krig. Men Han testar er
på så sätt mot varandra. När det gäller de som dödas för Guds sak,
kommer Han aldrig att låta deras uppoffringar gå till spillo” (surah AlMuhammed 47 vers 4).

Genom dessa uttalanden går det att se hur bestraffning, som en konsekvens av att man
inte följer lagar och regler, legitimeras, accepteras, och ses som en nödvändig markering
gentemot de otrogna. Stödet finner man i huvudreglerna inom Islam, regler som måste
följas. Dessa belyses i en av respondenternas utsagor som tar upp huvudreglerna inom
Islam, regler som måste gälla. Som exempel beskriver han ZINA (en arabisk term, som
betyder att sex före eller utanför äktenskapet är äktenskapsbrott) och menar att reglerna
för bestraffningar måste följas, vilket innebär att otrohet straffas med stening och
utomäktenskapligt sex med piskrapp. Han anser dessutom att det är helt rätt att kapa en
tjuvs hand, att:
“hens hand ska kapas. Enligt mig är de som använder sig av Hadith och
Koranen riktiga muslimska hjältar.” (Respondent C).

5.5 Att strida för DAESH och livet efter döden
Fem av respondenterna anser att DAESH är en pålitlig och rättvis organisation. Alla
informanter menar att DAESH kämpar för rätt sak – att göra Islam till hela världens
religion. Eftersom islam, enligt deras åsikt, är en generös och förlåtande religion, är den
också den bästa. Respondent F förklarar att:
”DAESH-organisationen lyckas om Gud vill inshaallah (med hjälp av
Guds vilja).
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Samtliga respondenter avtjänar hårda fängelsestraff, och flera av de dömda till
dödsstraff. Fem av dem är beredda att, om möjligt, återförenas med DAESH så snart de
blir fria. En av dessa fem är lite tveksam till att återgå till DAESH, då han upplever att
oskyldiga människor dör. Men den framtid som lockar mest är livet efter döden, då
belöningen kommer om Gud vill. En av dem säger:
”Jag älskar döden mer än ni älskar livet!” (respondent F)

Och en annan säger:

Jag tror på det jag gör, så jag bryr mig inte vad som händer i detta
nuvarande liv. Jag väntar på den andra världen som finns efter döden
inshaallah (om Gud vill).(Respondent D).

Detta går vidare att belysa genom Respondent F:s uttalande nedan:
”Jag gör detta för Guds skull, det är han (Gud) som har skapat mig. Trots
att jag vet själv att jag skulle kunna dö gör jag det för Gud, för Gud som
har skapat mig har låtit mig leva på jorden och det är han som bestämmer
när, hur och varför jag ska dö. Jag bryr mig inte om att oskyldiga – barn
och äldre kvinnor – kan bli dödade. Måste jag döda för att Gud ska bli
nöjd gör jag det. Vet du, jag är inte rädd för döden, jag har redan
halshuggit flera personer för att jag ska kunna bli kallad Emir. Jag är inte
rädd för något. Jag har varit med i kriget i flera år. Så om Gud vill lyckas
DAESH-organisationen

inshallah

(med

hjälp

av

Guds

vilja).”

(Respondent F).

Respondent D berättar att anledningen till att han vill strida är att han ska få det bra i
livet efter detta. Enligt honom är Gud generös, han ger jihadisterna allt de tycker om i
denna världen och den efter:
”Gud är väldigt generös och ger oss jihadister en massa goda och härliga
saker såsom doften av det goda paradiset som finns, oskulder med mera.”.
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Respondent D citerar Guds ord:
”Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, där
de skall förbli till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens lustgårdar;
men större än allt detta är Guds välbehag - detta är den stora, den
lysande segern ” (Surah Al-Tawbah 9 vers 72).
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6. Diskussion
Denna studie syftar till att komma underfund med varför unga män idag ansluter sig till
DAESH. Den avslutade diskussionen kommer att delas upp i två avsnitt, där
frågeställningarna diskuteras i förhållande till de valda teorierna samt det insamlade
empiriska materialet. Studiens tematisering är ett resultat av de tolkningar som gjorts
av insamlad empiri, vilka ställs i relation till teorin om sociala band samt
inlärningsteorin. Teorierna kommer fungera som underliggande verktyg för att
analysera och diskutera studiens empiriska data.

6.1 Vilka är de främsta anledningarna till att unga män ansluter sig till DAESH?
Ur det empiriska materialet med insamlade data har det framkommit att de allra flesta
DAESH-anhängarna har vuxit upp i ogynnsamma miljöer med svåra socioekonomiska
förhållanden. Respondenternas utsagor indikerar deras bristande familjeförhållanden,
där de inte känt sig inkluderade i samhället. En gemensam nämnare som återfanns i
respondenternas utsagor var just dysfunktionella familjeförhållanden. Antingen har en
eller båda föräldrarna varit döda eller frånvarande, eller så har alternativa
anknytningspersoner i pro-social bemärkelse inte funnits tillgängliga. Detta kan kopplas
till Hirschis teori om sociala band. Teorin anger att om individen saknar anknytning till
konventionella individer såsom föräldrar och kamrater ökar risken för att en individ
vänder sig till icke-pro-sociala aktiviteter och istället ägnar sitt liv åt avvikande
beteende (Hirschi 1969:289f). Respondenterna har även upplevt att stödet från
samhället inte varit tillräcklig. Emellanåt har de känt sig utanför. En respondent svarade:
“På grund av mobbning i skolan ville jag inte fortsätta mina studier och
slutade att gå till skolan. Jo, i och med att jag jämt blev mobbad av mina
kompisar så hade jag inte några kompisar varken i skolan eller utanför
skolan” Respondent B

Taget från respondent B:s utsagor om mobbning och de fåtal vänner han hade.
Utanförskapet har resulterat i att respondenterna sökt sig till andra likasinnade som
befinner sig i en snarlik situation. Utanförskapet har lett respondenterna till jakten på
tillhörighet. Detta i kombination med upplevt grupptryck och religiös förstärkning, där
rekryterare lovar ett bättre liv. DAESH grymma terror på civila, där halshuggning utgör
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en vardag för DAESH krigarna gör att banden bland krigarna förstärks.
Terrorhandlingarna rättfärdigas genom religiösa hänvisningar, vilket leder till att
DAESH-krigarna pressas allt mer mot ett liv fyllt av extremistisk våldsbejakande
fanatism som kontinuerligt förstärks, såväl via vänner som religion. Dessa slutsatser kan
jämföras med Hirschi (1969:292ff) teori om sociala band. Denna menar att en individs
sociala band till samhället är svaga då detta kan vara en orsak till avvikande bettende.
Vilket detta kan i sin tur leda till utanförskap, för att enligt denna teori bristen på sociala
band kan vara en orsak till brottslighet.

Studien identifierar att personer med svåra socioekonomiska förhållanden, samt
avsaknad av en eller båda föräldrar tenderar att ansluta sig till DAESH i högre
utsträckning jämfört med personer som växer upp i välbärgade områden. Jakten på att
känna tillhörighet, att höra hemma någonstans, i kombination med grupptryck från
vänner med extremistiska föreställningar lockar dessa män att ansluta sig till DAESH
(Hirschi 1969:289f). Via denna typ av pro-extremislamiska anknytning socialiseras
dessa unga män i grupper med starka kopplingar till extremistiska tolkningar av
Koranen. Enligt Hirschi (1969:289f) gördenna typ av socialiseringsprocess att dessa
individer enklare införskaffar nya värderingar, nya vänner, ny sysselsättning, och ny tro
samt moraluppfattning. Genom dessa nya anknytningsmönster får de unga männen
starka sociala band till DAESH propaganda.

I relation till tidgare forskning ligger DAESH:s militära framgångar i deras
framgångsrika användning av sociala medier (Sandelin, 2015) och med hjälp av deras
välplanerade propaganda. Vidare menar Sutherland & Cressey (1960:124ff) på att desto
tidigare en individ blir ett föremål influenser, för genom interaktionistiska
tillvägagångssätt, desto starkare blir personens förmåga att följa influensernas fotspår.
De unga männen blir föremål för inlärning av ett specifikt beteende som i detta fall
representerar brottsligt beteende. Inlärning och det kontinuerliga religiösa påtrycket är
faktorer som håller sekten levande och leder till att sympatisörer väljer att strida för
DAESH. Det går att hävda att DAESH hjärntvättar dessa unga sköra män som lever i
utanförskap och egen upplevd orättvisa, som genom sin propaganda kan bidra till
inlärningen av olika beteenden, normer och värderingar. Eftersom islam är av största
betydelse för anhängarna, trycker DAESH på att, samtliga anhängare, genom Koranen
har en möjlighet att bli hjälte-förklarade och få bli en del av kalifatet. För individer med
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dåliga anknytningsmönster samt svaga sociala band kan detta anses vara en räddning. I
linje med Sutherlands teori “differentiella associationer” är dessa individers beteende
inlärt, där inlärningen primärt skett via vänner och bekanta. Den sekundära inlärningen
har ägt rum i samband med socialisering av andra DAESH-krigare (Sutherland &
Cressey, 1960:121f).

6.2 Hur ser dessa män på DAESH och sin roll inom organisationen?
Respondenternas syn på DAESH och på sin egen roll inom organisationen stämmer väl
överens med de fyra sociala banden som Hirschi (1969:290f) framför i sin forskning.
Hirsch betonar betydelsen av att individer följer ett samhälle eller en grupps normer och
värderingar. Detta innefattar individens anknytning, åtagande, deltagande, tro och
moraluppfattning i relation till samhället eller en viss grupp. Respondenterna menade att
problemen med att ha varit utsatta för och vuxit upp under dåliga sociala förhållanden
och trasiga sociala band hade lösts via deras anslutning till DAESH. Som anhängare till
DAESH hade de fått möjlighet att kunna skapa starka vänskapsband med andra
anhängare vilket de ansåg bidra till att bygga upp deras självförtroende. Det visade sig
att samtliga respondenter hade en liknande bakgrund vad gäller avsaknaden av eller
svaga sociala band. Flera av dem hade blivit utsatta för mobbning. Exempelvis uppgav
respondent E:
“Jag blev alltid diskriminerad och mobbad av andra barn. Det var en
väldigt svår tid som jag gick igenom” Respondent E

DAESH lyckas indoktrinera dessa individer via propaganda om att västerländsk kultur,
är orsaken till generella sociala problem (som fattigdom och utanförskap). Enligt SÄPO
(2010:35) kan de som ansluter sig ha upplevt utanförskap. Detta underlättar dels för
rekryteringen, dels för att anhängarna inte ska se sitt eget deltagande i DAESH som
kriminellt.

De unga männens brottsliga beteenden är inlärt. Inlärningen sker i den miljön och
genom den kommunikation individen präglas av. Inlärningen kan ske på olika sätt, men
avsikten är framförallt att påverka DAESH-anhängarna att utföra brottsliga gärningar.
Dessa slutsatser stöds även av Sutherlands teori om differentiella associationer.
Sutherland menar att en individ som befinner sig i en miljö där omgivningen generellt
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uppfattar lagen som brytbar präglas av ett tankesätt som ger styrka till ett kriminellt
beteendemönster (Sutherland & Cressey, 1960:124).

Olika drivkrafter, som motiverar individer att definiera lagen till sin egen fördel,
förutom radikaliseringsprocessen, ligger till grund för att de ska kunna förmå sig att
genomföra ett brott. Detta synliggörs i hur respondenterna i studien har valt att tolka
Koranen. Vidare ansesden egna rollen inom DAESH-organisationen vara betydelsefull,
dels för att kunna medverka till förändringar, dels få ett gott liv efter döden. De
tolkningar av Koranen som DAESH gör, tvingar individen att underkasta sig
Sharialagar och Allah. DAESH-medlemmarnas identitet utgörs således av DAESH
tolkning av Koranen och Sharialagars naturliga sociala enheter. Detta synliggörs av
Respondent D när han citerar innebörden av Guds ord:
”Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, där de skall förbli
till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens lustgårdar; men större än allt detta är
Guds välbehag - detta är den stora, den lysande segern ” (Surah Al-Tawbah 9 vers 72)
Respondent D

Den islamistiska radikaliseringsprocessen (SÄPO, 2009:34) främjar propaganda som i
hög grad anspelar på koranens texter, där Gud utlovar ett bättre liv efter döden för dem
som underkastar sig islam. Eftersom livet efter döden ska vara eftersträvansvärt, anses
stridandet för DAESH vara av stor vikt, enligt DAESH:s tolkning. Dessa slutsatser
stöds av Perssin (2015).

Budskapet, som förmedlas på DAESH:s olika plattformar, kan framstå som fördelaktigt,
framförallt för de muslimer som inte integrerats och som upplever förtryck eller ett
utanförskap i det västerländska samhället (SÄPO, 2010:37). I DAESH:s propaganda
påstås problemen härröra från den västerländska kulturen, vilket på så sätt underlättar
för rekryteringen av dessa. Våldet och konflikten mot omvärlden kan nästintill ses som
metaforer av identitetssökande, med syfte att skapa en moralisk styrka till att genomföra
förändringar, men framförallt för att framstå som starkare i förhållande till ”den vita
mannen”/”västerlänningen” dessa slutsatser stöds av (Jackson, 2006; Persin, 2015).
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De unga männen får sedan en specifik roll, och uppgift i samhället. De ser sig själv som
budbärare, som ska sprida budskapet till varje pris, oavsett om det sker fredligt eller
med våld. Drivkraften till att följa guds ord och strida för det han säger, kastar med eld i
brasan och håller passionen för religionen vid liv. Vidare, för att vidmakthålla status och
dylikt har individen saker att sträva efter menar Sutherland (Sutherland & Cressey,
1960:124). Tolkningar av Koranen och Medinaperioden rättfärdigar det brottsliga
beteendet genom religiösa hänvisningar (Carlsson, 2016). Detta gör att de unga männen
som redan är föremål för influenser och inlärningsprocesser alltmer pressas mot ett liv
fyllt av extremistisk våldsbejakande fanatism som kontinuerligt förstärks, såväl via
vänner som religion.

Vidare skulle det gå att diskutera religiös hjärntvättning, fanatisk övertygelse, och
bokstavlig tolkning av religiösa doktriner. De unga männen blir en del av en ond spiral,
som är svår att komma ur, kanske till och med så djup att individerna faktiskt inte vill ta
sig ur. Dessa män stirrar sig blint på målet, och erhåller ett tunnelseende, och ser inget
annat än målet som det viktiga. Medlet (våldet) kvittar, bara målet utförs till varje pris.
Framförallt menar Sutherland (Sutherland & Cressey, 1960:124) på att om en individ
befinner sig i en miljö, där omgivningen generellt uppfattar lagen som brytbar, präglas
denne av ett tankesätt som ger styrka till det kriminella beteendemönstret.
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7. Slutsats och Förslag till vidare forskning
I studien konstaterar jag att de främsta anledningarna till att unga män ansluter sig till
DAESH är brist på starka sociala band, som i sin tur kan leda till identitetssökande,
enligt Carlsson (2016) och framkalla frustration och aggression hos dem som av olika
skäl anser sig vara orättvist behandlade. Resultatet indikerar att olika motiv varit
avgörande för valet att ansluta sig till och strida för DAESH. Unga mäns uppväxtmiljö,
kulturella bakgrund, religiösa föreställningar och levnadsvillkor samt DAESH:s
propaganda som utlovar ett bättre liv för sina medlemmar har visat sig ha stor betydelse,
liksom en önskan att kunna bli en del av historien. För dem som vuxit upp och lever i
samhällen, framförallt i västvärlden, där de skiljer sig från normen och upplever ett
utanförskap, kan ett hämndbegär uppstå. Ett medlemskap i DAESH kan då framstå som
en lösning.

Även om männen har blivit manipulerade att ansluta sig till den extremistiska gruppen
DAESH, har de, oavsett av vilka skäl, trots allt gjort ett eget medvetet val. DAESH
erbjuder ett bättre liv i rekryteringen av medlemmarna, via att referera till sina
tolkningar av islams påbud. Detta, liksom sämre livsvillkor och anknytningssvårigheter,
kan vara anledningar till att många av dem väljer att ansluta sig. Hos dem som upplever
någon form av utanförskap kan ett hämndbegär mot samhället delever i och mot dess
normer uppstå, medan de kan finna ny mening med livet i den extremism DAESH står
för.

Drivkrafter såsom att strida mot det västerländska samhället, som uppstår ur frustration
och aggression, kan i sin tur bidra till ett våldsbejakande beteende. Förmåga att
distansera sig från medmänskliga rättigheter kan medverka till att våldsbeteendet inte är
orätt, utan kan istället ses som en skyldighet mot de otrogna. Eftersom föreställningen
om ett bättre liv efter detta hägrar, avskräcks inte anhängarna av risken att dödas under
striderna eller avrättas på grund av sina brottsliga gärningar. Därför ser dessa män på
DAESH och sin egen roll inom organisationen som något stort och mäktigt. De
upplever sig själv nästintill som hjältar i en modern epok.

Problematiken, som är intressant att analysera, är hur det levnadssätt Muhammed
förespråkade ska kunna realiseras i modern tid, med den digitalisering som sker i hela
världen och som även DAESH använder sig av. De olika budskapen leder till en
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misstanke om en dubbelmoral föreligger i dessa. Därför vore det, med tanke på detta,
intressant att undersöka hur dessa dubbla budskap upplevs av DAESH-anhängare, via
ännu en kvalitativ studie, för att ta reda på deras tankar kring hur det ursprungliga
kalifatet ska kunna återskapas och härska över hela världen.

7.1 Egna reflektioner
”Att återskapa kalifat” är DAESH:s tolkning av Koranen och islamiska texter. Som
troende muslim, som reformerad muslim, är detta en tolkning som placerar Islam i
konflikt mot omvärlden. Hirsi Ali (2015) har länge argumenterat att de olika
tolkningarna av Islam visar att det finns interna konflikter inom religionen. Hennes egen
forskning och hennes påstående stöds i tidigare forskning från bland annat Cook (2005)
och Cockburn (2015) m.m.. Etableringen av DAESH och deras verksamhet, är enligt
mig, en överträdelse mot mänskligheten. Som även framgår i SOU 2017:110 har
DAESH:s (och andra islamistiska organisationers) extremistiska åsikter och
våldsutövande medfört att utomstående har svårt att acceptera Islam som en fredlig
religion. Den propaganda och skräck som DAESH sprider i massmedia gör att muslimer
får svårare och svårare att etablera sig i västerländska samhällen (SOU 2017:110).
Till följd av jakten på ”otrogna”, med förföljelser, tortyr och mord, som DAESH visar i
videoinspelningar av övergreppen - brutala videoklipp som förevisar avrättningar,
halshuggningar av ”otrogna” eller människor som bränns levande - har tolkningar av
islamistiska texter och Koranen försätter en hel värld i fara, inte minst reformerade
muslimer. DAESH:s tolkningar är motsägelsefulla på många punkter, bland annat att
inte ha sex före äktenskapet, eller utanför äktenskapet, medan våldtäkter i deras
krigsläge pågår kontinuerligt. Sexuellt utnyttjande av kvinnor har blivit en stor del av
krigföringen.

Västvärlden har blivit överbelastad och kaotisk till följd av den stora flyktingvåg som
startade 2015 (Justitiedepartmentet, 2014). Integrationspolitiken, inte minst i Sverige,
har regeringen inte varit beredd på. Den omfattande belastning som nu påverkar
samtliga svenska samhälle har gjort att utanförskapet ökar. Framförallt ökar
utanförskapet i olika delar av världen, och alla utmaningar som västvärlden inte har
varit beredd på kan DAESH utnyttja, för att sprida sitt budskap och sin vision vidare
och rekrytera anhängare. Ett splittrat väst förenklar rekryteringen.
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Vidare kan sägas att DAESH strategi syftar till att ha makt över hela världen. Den
började först i Iraq och Syrien som var lätta geografiska länder att ta över. Efter Saddam
Husseins fall, med en redan radikaliserad och förbannad befolkning kunde de utnyttja
de svaga. Jag upplever att DAESH brutalitet gör att de är väldigt osårbara för alla
sanktioner - de bryr sig inte överhuvudtaget. Därför tycker jag att det är väldigt viktig
att förstå deras mentalitet för att vi ska lösa problemet - fenomenet IS. Deras mentalitet
främjar ingen tro på nationalism, då det faktiskt inte spelar någon roll vart man befinner
sig i världen så länge man ansluter sig. Därför är mentaliteten nästintill orubbar. Den
kan vara svår att förändra. Detta synliggörs i radikaliseringsprocessen, som hjärntvättar
sårbara individer. Rekryteringen, vilken sker genom sociala medier, grupptryck,
romantiserad jihad och genom predikanter i moskéer som gärna anspelar på verser i
Koranen lyckas de legalisera ett paradigm samt lova utsatta individer i samhället ett
bättre liv. En annan punkt som är viktig att nämna är att en del av jihadisterna som
redan hamnat i kriminalitet, det vill säga redan har kriminell bakgrund och vill tvätta
bort sina synder, kan göra detta genom att utföra jihad. Ironiskt nog verkar ISIS kunna
ge svar och problemlösningar på alla socio-ekonomiska problem, som dessa unga män
verkar köpa med sin naivitet.

Som kriminolog, är det av personliga åsikter jobbigt att det irakiska folket flyr för sina
liv. De flesta av DAESH medlemmar inte alls är irakier och sällan talar arabiska.
DAESH medlemmarna är från olika delar av världen, men delar samma ideologi,
principer, och kärlek för militant islamism. Det som är viktigt att tillägga är att alla de
som deltar i DAESH inte är kriminella, utan de är bara lättpåverkade. De flesta
respondenterna har haft dåliga positiva sociala band, förlorat föräldrar osv. Löfte om att
åter få en familj i DAESH genom IS-propaganda via media och sociala medier förklarar
varför det kan vara attraktivt för dem att delta i detta jihad. Avslutningsvis är en del
DAESH -krigare är välutbildade, och trots att de anspelar på Koranen så är DAESH tro
inget annat än en ideologi.
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9. Bildbilaga
Nedan presenteras bilder från intervjuprocessen. Bilderna beskriver den första kontakten
med Anstaltschefen som tillåtit genomförande av intervjuer, samt bilder på fängelset där
DAESH-krigarna sitter. Bilderna är tagna av fotograf Matin Hamarahem.

Bild 1. Intervjuaren framför huvudentrén innan de första intervjuerna som ägde rum i april 2017

Bild 2. Muntligt tillstånd med Anstaltschefen 2016 april 26 Sulaymaniyah
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Bild 2. Samlar information om DAESH-krigarna

Bild 3. Anstalt (X) 2016 april 28
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Bild 4. Infarten till anstalsen; innan man kör in till anstalten.

Bild 5. Anstalt X fotograferad utifrån
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Bild 6. Infarten till anstalten

Bild 7. Vakttorn på anstaltet
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