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Abstract 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse om vilka förklaringar till 

radikalisering, syn på radikaliseringens följder och möjligheter att motverka 

radikalisering ges av svenska myndigheter/forskare men även de enskilda individerna 

som intervjuats i det svenska samhället. Studien syftar därmed även till att granska vilka 

skillnader och synsätt som finns mellan de båda grupperna på individ- och samhällsnivå. 

Området har granskats genom en kvalitativ studie, där rapporter från myndigheter såsom 

Säkerhetspolisen och Försvarshögskolan är grundläggande för studien. Genom en 

sammanställning av intervjuer har det skapats en översikt om radikalisering på 

individnivå. Genom textanalyser har det skapats en översikt av radikalisering på 

samhällsnivå. Slutsatsen av denna studie är att det finns skillnader om hur svenska 

myndigheter/forskare och de individer som intervjuats ser på radikalisering. De svenska 

myndigheterna/forskarna tar upp radikalisering på diverse nivåer medan individer tar upp 

radikalisering ur ett personligt perspektiv. 

 

Nyckelord: Radikalisering, Salafister, Radikal islam, Våldsbejakade extremism, 

Fundamentalister. 
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Ordlista 

 
Athari – Följa följeslagarnas fotspår. 

Fitna – ”Skapar problem åt människor eller bland människor”. 

Haram – Förbjudet.  

Hadith – Ett uttalande av eller om profeten Muhammed och hans följeslagare.  

Hijra – Emigrera.  

Imam – Religiös ledare.  

Jihad - Att sträva. Kan vara kampen mot frestelser eller ett heligt krig. 

Kufar – Avfälling (otrogen). 

Sheikh – Respekterad individ (Exempelvis inom moskén). 

Shirk – Stor synd. 

Sunnah – Traditioner efter profeten Muhammed. 

Surah – Kapitel i koranen. 

Tawheed – Tron på en odelbar Gud. 

Våldsbejakande extremism - Är ett begrepp som används för att beskriva rörelser, 

ideologier som inte accepterar ett demokratisk samhälle, de främjar våld för att 

uppnå ett ideologiskt mål (Skolverket 2019). 
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1. Inledning 
Den sjunde april 2017 har lämnat avtryck i historien som en av de mest tragiska dagarna 

som har skett i Sverige. Den sjunde april 2017 klockan 14.53 skakades Sverige av ett 

terrordåd på Drottninggatan i Stockholm, dådet chockade Sverige och resten av världen. 

Terrordådet resulterade i att flera människor miste sina liv. Gärningsmannen vid namn 

Rakhmat Akilov fick livstids fängelse och utvisning. Akilov beskrevs som en person som 

gillade att lyssna på musik, röka, dricka alkohol samt gå på fester. Hur kommer det sig 

att Akilov blev radikaliserad för att sedan utföra ett terrordåd? 

 

När den islamiska staten etablerades i Syrien och Irak var målet att skapa ett islamiskt 

kalifat. Under inbördeskriget i Syrien bildades ett flertal grupper som ville störta regimen, 

men det eskalerade så småningom till något som inte kunde kontrolleras längre. Från att 

störta regimen till att bli en av de mest kallblodigaste terrorgrupperna inom modern 

historia. Den islamiska staten som även kallas för Daesh eller IS hade en ideologi att 

upprätta en islamisk stat. Syftet var att införa sharialagar som sedan skulle etableras i de 

länder som IS ansåg behövde reformeras. Islamiska staten har satt skräck i människor 

genom deras brutala sätt att mörda individer på, såsom genom halshuggningar och 

korsfästningar. Ledaren av islamiska staten Abu bakar al-Baghdadi uppmanade muslimer 

från hela världen att delta och vara en del av den brutala terrorgruppen. Ett flertal personer 

från olika delar i Sverige radikaliserades och åkte ner för att kriga mot de ”icke troende”.     
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1.2. Bakgrund 

1.2.1. Fundamentalism 

Jonathan Peste som är religionsvetare på Göteborgs universitet berättar att 

under 1920-talet i USA framkom fundamentalism. Det handlade om 

bokstavstrogna kristna som ville gå tillbaka till vissa fundament som 

återberättas i de heliga skrifterna såsom Bibeln. Det gemensamma gällande de 

fundamentalistiska grupperna är att de vänder sig mot det moderna samhället, 

men även mot de som inte har en likvärdig ideologi. Fundamentalisterna vill 

leva efter de heliga skrifterna ordagrant och vill inte anpassa sig efter det 

moderna samhället, då det kan strida mot de heliga böckerna. Detta kan bilda 

konflikter med deras tro. Inge Brandell som är statsvetare vid Uppsalas 

universitet uttalade att efter hemkomsten blev det en kulturchock för henne 

efter två år i Alexandria. Att tro på Gud var ingen fråga som individerna ställde 

för att det var en självklarhet att tro på Gud och det skulle inte ifrågasättas. 

Brandell hävdar även att begreppet fundamentalism har fått en negativ 

innebörd som relateras till islam så fort begreppet nämns (Föreläsningsserien 

om fundamentalism u.å.). 

 

I modern tid förekommer begreppet fundamentalism i massmedia, varje dag 

går det att se nyheter om fundamentalister runt om i världen samt se hur det 

har påverkat individerna. I massmedia talas det ofta om muslimska 

fundamentalister. Detta på grund av att de oftast sker tragiska händelser som 

har en koppling till fundamentalistiska terrorgrupper vars ideologi som de 

uppger är från islam. På senare tid har begreppet använts på ett nedvärderande 

sätt. Det handlar exempelvis om extremt religiösa fanatiker som använder sig 

av våld för att förtrycka och sprida skräck bland människor som inte har en 

likvärdig ideologi. Det kan uppkomma en hotfull bild när det gäller individer 

som har en annan religiös åskådning, etnicitet eller sexuell läggning. De flesta 

individer som har en fundamentalistisk ideologi tycker att religionen ska 

genomsyra allt i samhället och livet, där samhället ska anpassa sig efter 

religionens värderingar och principer. Religionen utformar etik och moral hos 

individen, därför går det att se på hur en individ är utformad beroende på deras 

religiösa ideologi (Föreläsningsserien om fundamentalism u.å.). 
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1.2.2. Terrorism 

Under senare tid har Försvarsmakten följt säkerhetspolisens nationella 

bedömning gällande hotbild i form av terrorism mot Sverige. Under 2015–

2016 skedde ett flertal omständigheter som förmedlade allvaret med terrorism 

och det blev en bekräftelse att Sverige kan utsättas för allvarliga händelser 

såsom terrordåd. En terrorist beskrivs oftast som en ideologisk motiverad 

individ i de extrema delarna av politik eller religion. Den ideologiska 

motiveringen är kopplad till en konflikt eller något som anses vara orättvist. 

Under modern tid är våldsbejakade islamistiska extremistgrupper de som 

begår de allvarligaste terrorbrotten i världen. De pågående konflikterna som 

skedde under 2015–2016 i Mellanöstern var den mest drivande faktorn bakom 

terrorism som har skett. Ett fåtal svenskar hade anslutit sig till 

sunniextremistiska terroristgrupper som var verksamma i Syrien och Irak. De 

svenskar som anslöt sig till terrorverksamheter var mellan 18 och 30 år, 

saknade inkomst eller var låginkomsttagare samt födda i Sverige med minst 

en utländsk förälder. Av de individer som åkte ner var det cirka en tredjedel 

som hade en kriminell bakgrund. Majoriteten som åkte ner till Syrien anslöt 

sig till den islamiska staten, men de som åkte ner under år 2016 anslöt sig till 

mindre närliggande grupper (Försvarsmakten 2017).  

 

En närliggande grupp till islamiska staten är Jabhat fatah al-Sham. Gruppen 

kallades tidigare för Jabhat al-Nusra, den är en del av al-Qaida. De som har 

överlevt striderna i Syrien och Irak återvänder med ny kunskap, nya kontakter 

samtidigt som individen blivit statusgestalt för andra extremister. 

Våldsbejakande extremister återvänder till Sverige för att verka inom 

stödverksamheter eller radikalisering. Den islamiska staten har även varit en 

inspirationskälla för individer som inte har möjlighet att åka ner till 

konfliktområden. De kan istället ansluta sig till fundamentalistiska grupper 

som är villiga att agera för att utföra attentat i västvärlden. IS har uppmanat 

individer att utföra terrordåd i de länder som kriminaliserar resor till 

konfliktområden (Försvarsmakten 2017). 

 

 

 



 

5 

 

1.2.3. Radikal islam 

I en studie har forskare från Försvarshögskolan gjort en undersökning av 

salafismen samt den salafistiska jihadismens inflytande i Sverige. Salafismen 

är en fundamentalistisk inriktning inom islam. Denna inriktning har vuxit sig 

starkare i Sverige. På ett flertal ställen påverkar salafisterna hur individen ska 

leva enligt deras lagar. Exempelvis på ställen är Gävle, Malmö och Göteborg. 

Detta kan ske genom att övervaka kvinnorna och hindra barnen från att leka 

med andra barn med annan religiös tro. Det finns även religiösa friskolor där 

eleverna lär sig Koranen samt lär sig att utföra diverse religiösa plikter. 

Terrorforskaren Magnus Ranstorp uttalar sig att det behövs mer forskning 

kring frågor gällande radikal islam samt att samhället och politiker bör sätta 

extra mycket uppmärksamhet på hur miljöerna påverkar det svenska 

samhällsutvecklingen. Dessa miljöer har utvecklats och vuxit sig starka på ett 

flertal platser runt om i Sverige. Några exempel på detta går att se i Gävle där 

salafisterna sätter press på andra muslimer för att bli mer radikala. Det finns 

ett flertal tydliga kriterier kring hur individerna skall leva för att klassas som 

”riktiga muslimer” (Randstorp. Ahlin, Hyllengren & Normark 2018). 

 

Vid förra valet uppmanade salafister i Göteborg att muslimer inte skulle rösta 

eftersom det är ”haram” (förbjudet). Enligt en kommunanställd viftade de med 

IS-flaggan vid vallokalerna samt predikade de att på domedagen kommer 

individer som röstar stå till svars för allt de röstat på. Forskarna poängterar att 

salafismen utgör en minoritet inom sunni-islam samt att de inte representerar 

muslimer i övrigt. Den salafistiska ideologin utgör en fara för 

samhällsutvecklingen och demokratin, ideologin utgör en inkörsport för 

radikalisering samt att individer rekryteras till jihad. Enligt rapporten har 

Sverige haft en andel resenärer som ansluter sig till terrorgrupper, dessutom 

har det skett två terrordåd på Drottninggatan på mindre än tio år (Randstorp et 

al. 2018). 
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förklaringar till radikalisering, 

syn på radikaliseringens följder och möjligheter att motverka radikalisering 

ges av svenska myndigheter/forskare samt enskilda individer som intervjuats 

i det svenska samhället. Studien syftar därmed även till att granska vilka 

skillnader i synsätt det finns mellan dessa grupper på individ- och 

samhällsnivå. Syftet kommer besvaras med hjälp av följande frågeställningar:  

 

• Vilka förklaringar till radikalisering och syn på radikaliseringens 

följder och möjligheter att motverka radikalisering ges av svenska 

myndigheter och forskare? 

• Vilka förklaringar till radikalisering och syn på radikaliseringens 

följder och möjligheter att motverka radikalisering ges av enskilda 

individer i det svenska samhället? 

• Vilka skillnader i synsätt finns det mellan dessa grupper? 

 

1.4. Avgränsningar 

Radikalisering är ett brett ämne att undersöka, därför kommer det finnas ett 

antal avgränsningar när de ska skrivas om ämnet. Informationen kring detta 

kommer vara begränsad till diverse myndigheter som har skrivit rapporter om 

radikalisering, men även diverse artiklar som hör till radikalisering. Studien 

kommer fokusera på händelser som har lett till varför individer blir radikala 

och vad som får dem att åka till konfliktområden, för att ansluta sig till 

terrorgrupper som utför dåd som bryter mot mänskliga rättigheter. 

Radikalisering finns inom alla religioner, men gällande studien har det 

avgränsats till islam. Studien kommer även att använda sig av artiklar och 

intervjuer där individer som har bemött radikalisering på ett allmänt plan. En 

svårighet med detta kan dock vara att inhämta saklig och opartisk information 

som inte grundar sig i egna värderingar. Uppsatsen kommer därför att 

avgränsa sig till objektiv fakta med tydlig vetenskaplig stöd.  
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1.5. Material 

Materialet som kommer att användas för att genomföra studien är från 

litteratur gällande våldsbejakande extremism samt från källor på nätet. 

Källorna är rapporter samt artiklar som relaterar till ämnesområdet. Detta för 

att få en mer förståelig och starkare grund i studien. Inhämtad data grundar sig 

främst på rapporter med fokus på kopplingen mellan samhällsfunktion och 

radikalismens påverkan. När det gäller radikalisering samt hur det går att 

motverka det kommer det att användas källor som förklarar följderna av 

radikalisering i det svenska samhället på individ- och samhällsnivå. I studien 

kommer det tas upp svenska myndigheter/forskare och individerna som 

intervjuats syn på radikalisering samt hur de skiljer sig åt på individ- och 

samhällsnivå.  

 

1.6. Metod 

1.6.1. Urval och tillvägagångsätt 

Studien kommer att utgå ifrån två undersökningsmetoder som ligger till grund 

för att besvara frågeställningarna. Detta kommer ske genom att analysera 

texter samt rapporter som berör frågeställningarna, även intervjuer har använts 

för att besvara frågeställningarna. Intervjuerna kommer ske med individer som 

besitter kunskap om radikalisering och religion, men även personer som har 

upplevt radikalisering. De individer som har intervjuats har politisk bakgrund 

och/eller religiös bakgrund. Metoden har valts i syfte med att skapa ett 

helhetsperspektiv på radikalisering på olika nivåer. 

 

1.6.2. Textanalys 

Det finns ett flertal rapporter och böcker som upplyser om ämnet och dess 

innebörd. Ett av de viktigaste dokumenten i textanalysen har varit 

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Detta är en rapport som är 

skriven av Säkerhetspolisen (SÄPO). Genom att koncentrera sig på valda 

delar ur dokumentet ska frågeställningar besvaras. Ett annan rapport som är 

relevant för studien är Mellan salafism och salafistisk jihadism; Påverkan mot 

och utmaningar för det svenska samhället. Rapporten är skriven av 

Försvarshögskolan. Det som gör denna forskning relevant för studien är att 

rapporten analyserar salafismens budskap. Vidare analyseras individer med 
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koppling till radikalisering inom det svenska samhället. Arbetet utgår även 

från artiklar, rapporter och litterära böcker som behandlas i denna del av 

studien.  

 

Ett urval har gjorts gällande den litteratur som skall användas i studien. Det 

positiva är att det finns ett flertal rapporter samt artiklar som upplyser 

radikalisering inom det svenska samhället. Detta gynnar studien genom att 

rapporterna belyser radikalisering och besvarar frågeställningarna. Urvalet 

baseras på objektiv och opartiskt fakta. Nackdelen med att vara subjektiv i 

detta arbete är att resultatet kan baseras på osaklig fakta. Detta påverkar arbetet 

på ett negativt sätt för att egna åsikter kan vara känslomässigt laddade. 

 

I boken Introduktion till forskningsmetodik som är skriven av Judith Bell, 

poängterar Bell (2015) att när en studie byggs på en granskning av källor går 

det att välja två angreppsätt att inleda en studie. Den första är en 

”källorienterad” inriktning, där man låter källornas art bestämma ämnet samt 

generera frågor som styr forskningens riktning. Det är källinnehållet som styr 

vilka frågeställningar som forskningen skall inneha. Det andra sättet har ett 

mer vanligare angreppssätt, detta sätt går under benämningen 

”problemorienterat”, vilket innebär att det formuleras ett antal frågeställningar 

när man läser sekundära källor. Genom detta avgränsar man fokus för 

undersökningen innan man tar tag i primärkällorna. Det bildas en tydlig bild 

av vilka relevanta källor som studien skall utgå ifrån. Genom att använda sig 

av den första angreppsättet, vilket är ”källorienterad”, blir det lättare att 

utforma frågeställningarna för att man kunde utgå från dokument som berör 

ämnet. 

 

1.6.3. Intervjuer  

Den ursprungliga tanken med studien var att göra intervjuer med individer 

som har bemött radikalisering. Personerna som skall bli intervjuade är en 

politiker, en imam samt individer som har haft någon erfarenhet med 

radikalisering. Detta för att få ett helhetsperspektiv från diverse håll när det 

gäller radikaliseringens påverkan på individnivå inom det svenska samhället. 
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Studien grundar sig på en kvalitativ forskning som kombineras av 

vetenskaplig litteratur och intervjuer.  

 

Tyngdpunkten på studien ligger på de intervjuer som har genomförts. Det har 

skickats ut förfrågan till flera individer som bor inom Göteborgs stad. 

Personerna som skall intervjuas har olika bakgrunder och har ingen koppling 

till varandra. På grund av att ämnet kan upplevas känsloladdat kommer 

individerna som intervjuas att vara anonyma. Fördelarna med att intervjuerna 

är anonyma är att deltagarna kan utrycka sig fritt utan att behöva känna sig 

exponerade inför allmänheten. De kommer att få fiktiva namn med vissa 

nyckelord för att läsaren ska veta vilken individ som intervjuas. Politikern som 

intervjuas har erfarenhet inom politik i 10 år. Imamen som intervjuas är 

kunnig inom islam, han har predikat i 20 års tid och är en väletablerad individ 

inom den muslimska församlingen. Det som kan vara problematisk är att 

politikens uttalande ligger i linje med partiets åsikter. En annan nackdel med 

intervjuerna kan vara att deltagarna känner tidspress om de inte får möjlighet 

till att reflektera kring frågorna i förväg.  

 

Denna studie utgår från en semistrukturerad intervjumodell. I en sådan 

intervju följer forskaren en lista med frågor som hen ställer till varje deltagare. 

Semistrukturerad intervjumodell hjälper till att få fram konkreta samt 

relevanta svar gällande studien. Den semistrukturerad intervjumodellen är 

gynnsam eftersom deltagarna svarar fritt på frågeställningarna, vilket ger 

diverse svar från olika individer (Emerald Publishing u.å.). Det positiva med 

en semistrukturerad intervju är att deltagaren känner sig trygg eftersom 

intervjun upplevs mer som ett samtal istället för ett ”förhör”. Intervjun upplevs 

vara seriös och professionell eftersom det finns en röd tråd. Nackdelen med 

en semistrukturerad intervju är att intervjuaren måste hela tiden fokusera på 

deltagarens erfarenheter och kompetenser eftersom deltagaren kan börja 

resonera om saker som inte är relevanta för ämnet. 
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1.6.4. Etiska riktlinjer  

De utgivna etiska riktlinjerna för forskningen är tagna från Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det finns flera 

etiska riktlinjer som har tillämpats i intervjuerna utifrån det som har 

framkommit. Det finns fyra allmänna krav när det gäller forskning. Första 

kravet är ’informationskravet”. Detta innebär att deltagaren skall bli upplyst 

om studiens syfte samt att be om deras samtycke/frivillighet att var en del av 

studien, men de kan när som helst avbryta att vara delaktiga inom studien. 

Denna krav har uppfyllts genom att kontakta deltagaren på förhand. Det andra 

kravet är ”samtyckeskravet”, detta innebär att man har deltagarnas samtycke. 

Det har blivit en överenskommelse mellan intervjuare och deltagare muntligt 

i denna studie. Den tredje kravet ”konfidentialitetskravet” dvs att man ska få 

godkännande att använda personens riktiga namn, men inom denna studie ska 

alla deltagarna vara anonyma med kodnamn. Slutligen är den fjärde och sista 

kravet är ”nyttjandekravet”, vilket innebär att informationen som deltagarna 

anger endast får användas i forskningssyfte. Gällande denna studie har denna 

krav varit extra viktig eftersom deltagarna är anonyma inom studien. 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

1.7. Disposition  

• Kapitel 2: Här presenterar jag den teoretiska ramen som är centralt för 

ämnet. Tidigare forskning kommer även att presenteras med litteratur. 

Teoretiska perspektiv som förekommer i studien kommer att förklaras. 

• Kapitel 3: I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen. 

Resultatet kommer att besvara frågeställningarna med hjälp av 

textanalys från svenska myndigheter/forskare och intervjuer som 

genomfördes.  

• Kapitel 4: I detta kapitel diskuteras resultatet samt analysen i 

förhållande till tidigare forskning. Slutsatser, avslutning och framtida 

forskning förekommer även i detta kapitel.  
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2. Teoretisk ram 

2.2. Centrala begrepp 

Här presenteras den teoretiska ramen som är centralt för ämnet. Begreppen 

kommer förklara innebörden för att förstå studiens fortsättning. En fördel är 

att inneha en förförståelse om islam för att förstå kopplingen mellan 

radikalisering och samhället. 

 

2.2.1. Koranens budskap   

Synen på islam och muslimer kan ha fått en negativ benämning baserad på det 

som sker runt om i världen. Det kan vara fördomar när det gäller hur de klär 

sig, hur de beter sig samt vilka följder som finns på grund av de religiösa 

konflikterna som sker. Muslimer har lagt stor vikt på att lyda Gud samt följa 

Guds vilja som framställs i islamisk rätt. Koranen är den primära källan när 

det gäller Guds uppenbarelse och lag. Boken är den historiska källan till 

värderingar och de islamiska principerna (Islam u.å.). Det står även i Koranen 

att: 

 

”Denna skrift – här råder inget tvivel – är en vägledning för dem som fruktar 

Gud och ständigt har honom för ögonen” (Koranen 2:2). 

 

Koranen är en bok som inte bör tolkas ordagrant, vilket är ett faktum när det 

väl gäller hur diverse verser tolkas. Det gäller att individerna inte bör tolka 

olika verser för att de skall själva gynnas. Dr. Haitam Borgis hävdar att 

människor feltolkar oftast ett antal koranverser i syfte att bevara myten att 

islam är en våldsam religion, där de som är muslimer vill dräpa de som inte 

tillhör tron. Versen ”döda avgudadyrkarna, var ni än finner dem” citeras ofta 

för att bevisa att islam är en religion som stödjer våld och blodspillan. För att 

kunna förstå verser i rätt kontext är det nödvändigt att läsa om fredspakten 

som fanns mellan muslimerna och hedningarna i Mecka. När väl hedningarna 

överträdde detta fördrag fick de en tid på fyra månader att ställas inför rätta, 

annars skulle ett krig uppstå mellan muslimerna och hedningarna (Islam u.å.).  
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Följande vers lyder: 

 

”När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni 

än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i föråt för 

dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala 

allmoseskatten, lämna dem då i fred – Guds är ständigt förlåtande, 

barmhärtig.” (Koranen 9:5).   

 

Nästföljande vers tydliggör: 

 

”Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt 

beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är 

i trygghet. De är nämligen människor som inte vet {vad islam innebär].” 

(Koranen 9:6). 

 

Borgis tydliggör att individer som vill försöka kritisera Koranen och islam vill 

bara ta kontexter där islam förmedlar våld utan att veta hela innebörden eller 

vad för syfte det finns med en surah. Det finns ett flertal verser i Koranen där 

Gud uttalar att människan ska undvika våldsamheter, lägga sitt vrede åt sidan 

och förlåta sina medmänniskor. Hadither uttalar att individen inte skall skada 

en myra för att allt har sitt värde hos Gud, det människor har gjort, ska de stå 

till svars för i slutändan (Islam u.å.). 

 

2.2.2. Salafism 

Salafister anser att de praktisera den ”sanna” islam (Svergies radio 2011). 

Enligt salafister utövar de religionen som de första tre generationernas 

muslimer. Enligt salafister har profeten Muhammed sagt att de första 

generationerna är bäst. De följer Koranen, profetens sunnah och traditionen, 

för att det är så en sann muslim skall vara. Salafister anser att den ”sanna” 

religionen islam har smutskastats på grund av senare innovationer som har 

tillämpats av individer. Exempelvis är det när individerna ställer sig på rad för 

att be. Salafister anser att detta är en nymodighet eftersom detta inte existerade 

under profetens tid och inte har något med profeten att göra. Pernilla Quis 

hävdar att odemokratiska värderingar sprids i det svenska samhället. Quis är 
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kritisk till konservativ islam. Quis beskriver salafister på följande sätt: 

”Salafism är en ideologisk inriktning som anses vara den mest puritana, 

hårdföra och västfientliga tolkningen av islam. De individer som inte 

accepterar deras tolkning ses som en kufar (otrogen). Detta används även mot 

vanliga muslimer som inte följer deras lära. Salafister står för homofoba, 

patriarkala, och odemokratiska värderingar” (Sveriges radio 2011). 

 

Salafismen har en bokstavstrogen tolkning av Koranen och de profetiska 

traditionerna (Randstorp et al. 2018). De har en oerhörd strikt syn på en 

odelbar Gud (tawheed), vilket är en total underkastelse för Guds lagar samt 

regler genom att återgå till det ursprungliga. Tawheed innebär att Gud är den 

enda lagstiftaren enligt salafister samt att individen är förpliktigad att följa 

sharia i sin helhet. Salafister anser att all form av förändring, förnyelse eller 

avvikelse anses vara en synd samt en förnekelse av sanningen (Shirk). Det 

ursprungliga målet är att bli en ”athari”, vilket är en person som går i 

följeslagarnas fotspår. Andra tolkningar av islam varken shia eller sunni 

förkastas som ”irrläror och avvikelser” och dess följeslagare kallas för kufar 

(otrogen) (Randstorp et al. 2018).  

 

Shiitiska och sufistiska läror motsätter sig salafister mer än andra 

sunnimuslimer eftersom dessa läror ”upphöjer deras Imamer och Sheikh” som 

förmedlare mellan människan och Gud. Vilket är oacceptabelt för salafistisk 

tawheed, detta är ”shirk” enligt salafister (Randstorp et al. 2018). Det finns 

djupa religiösa rötter när det gäller salafismens anti-shia attityder. Anklagelser 

har riktats mot shiamuslimer för att deras tro har ”uppfunnits av judar som 

låtsades ha konverterat till islam för att på den vägen skada islam och den 

muslimska gemenskapen inifrån. Den påstådda kopplingen mellan judar och 

shiamuslimer bottnar i en djup antisemitisk retorik som anklagar shiamuslimer 

för att vara judar och därmed är ”smutsigare än smuts”.” (Randstorp et al. 

2018, s. 25).  

 

En uppfattning man har inom salafism är att förkasta icke-muslimer i de länder 

där muslimer är minoriteter och det är endast tillåtet att vara vänskaplig med 

kollegor, klasskamrater eller grannar om syftet är att konvertera dessa till 
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islam. Salafister är bokstavstrogna individer som har en tillämpning av en 

rigid religionsutövning som förespråkar könsegregering, begränsning av 

kvinnors roll i den offentliga sfären, krav för att kvinnor skall beslöja sig för 

att begränsa fitna ”sexuella frestelser”. Lyssnande av musik är stark förbjudet 

och vissa sportutövningar är icke tillåtet att medverka i eller att utöva. 

Salafister poängterar att om individen inte kan leva som en hängiven 

bokstavstrogen person i ett främmande land bör de genomföra hijrah, vilket är 

att individen emigrerar till ett muslimskt land (Randstorp et al. 2018). 

 

2.3. Tidigare forskning 

Studien tangerar flera områden, vilket inte endast gäller radikalisering. För att 

kunna veta ursprunget av radikalisering behöver de bearbetas på flera plan. 

Genom att forska kring fundamentalister, salafister samt terrorister kommer 

detta att kunna genomföras. Utifrån den valda litteraturen är fokus på att skapa 

en tydligare bild av hur radikaliseringen ser ut inom det svenska samhället 

samt hur det går att motverka den. Den litteratur som kommer användas 

förklarar hur individer påverkas av radikalisering. Vidare kommer även 

rapporter inom den svenska samhället där Säkerhetspolisen (SÄPO) och 

Försvarshögskolan kartlägger radikaliseringen i det svenska samhället. Dessa 

böcker samt rapporter som presenteras är från tidigare forskning.  

 

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige är en rapport som är skriven 

av Säkerhetspolisen (SÄPO). Rapporten innehåller en beskrivning av 

våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, diverse faktorer framställs i 

rapporten gällande radikaliseringsprocessen som sker i det svenska samhället 

samt verktyg och strategier som kan tillämpas för att motverka radikalisering 

(Säkerhetspolisen 2010). Våldsbejakande islamistisk extremism är en 

säkerhetshotande verksamhet som strider mot de svenska värdegrunderna. 

Dessa individer motiveras med hjälp av islamistiska argument och de tar stöd 

av våld eller hot om våldsamheter för att förändra ett samhälle i en 

odemokratisk riktning. Rapporten av våldsbejakande islamistisk extremism 

och radikaliseringsprocesser är en empirisk beskrivning av resultatet gällande 

systematisk bearbetning samt analys av befintligt material hos 

Säkerhetspolisen (Säkerhetspolisen 2010). 
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Mellan salafism och salafistisk jihadism som är skriven av Försvarshögskolan. 

I Sverige finns det en lång historik av salafistisk-jihadism (Randstorp et al. 

2018). Rapporten belyser tidigare kända extremistmiljöer samt senare tids 

utveckling inom området, detta för att få en tydligare överblick över hur den 

salafistiska jihadismen har haft sin framväxt i landet, vidare beskriver 

rapporten hur de har gjort avtryck samt hur deras ideologi påverkat Sverige. 

Rapporten tar upp iögonfallande händelser, vilket omfattar resande till 

jihadistiska grupper i länder såsom Afghanistan, Irak och Syrien samt de 

terrorattentat som skedde på Drottninggatan år 2010 och 2017. De 

våldbejakande islamistiska miljöerna i Sverige har tiodubblats på mindre än 

ett decennium enligt rapporten. Ökningen speglar framväxten av radikala 

grupperingar och miljöer som rapporten har försökt att åskådliggöra närmare. 

Rapporten analyserar samspelet mellan salafistiska predikanter, extremistiska 

miljöer och nätverk. Studien ger en översikt över hur de salafist-jihadistiska 

miljöerna har utvecklats samt har vuxit sig starkare i flera svenska städer 

runtomkring i Sverige.  

 

Per-Olof Åkerdahl som var religionsforskare på Högskolan i Gävle skrev 

boken Självmordsbombare och korsriddare; martyrideologi som drivkraft till 

politiskt handlande. Litteraturen handlar om vad som motiverar individerna 

att bli självmordsbombare. Denna syn anses vara en attack mot västvärldens 

grundläggande värderingar (Åkerdahl 2013). Det bildas även en diskussion 

kring varför individerna utför sådana attentat. Det anses vara mer som ett 

försök till försvar mot de som uppfattas vara fiender till den globala bilden 

som islamister finner i islam. För att försöka hitta en lösning kring 

problematiken gällande självmordsbombare förs en diskussion om hur 

ungdomar bygger upp en roll samt vilken funktion religion har i processen. 

 

Fundamentalism och helig terror är en bok som är skriven av Tomas 

Lindgren. Lindgren undersöker varför människor ansluter sig till 

fundamentalistiska samt radikala grupper. I boken behandlar Lindgren dessa 

aktuella företeelser ur ett religionspsykologiskt perspektiv. Genom forskning 

har det visats att det finns ett antal faktorer som kan få en helt normal individ 

att underkasta sig för extrem lydnad för att begå fruktansvärda handlingar. 
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Med hjälp av exempel visar Lindgren att religiösa våldshandlingar styrs av 

liknande mekanismer som sekulära våldshandlingar (Lindgren 2009). 

 

2.4. Teori/Teoretiskt perspektiv  

Den teori som studien utgår från är det psykodynamiska perspektivet. 

Psykodynamiska teorier lägger stor vikt på den omedvetna individen som styrs 

av krafter i psyket. Det psykodynamiska perspektivet omfattar flertal diverse 

teorier som skiljer sig från varandra, men de flesta har sitt ursprung i Freuds 

teori, psykoanalysen. När människan föds utformas människans personlighet, 

det är de som avgör hur individen kommer agera i livet. Det finns alltid orsaker 

till människans beteende, men det är mycket sällan som de är medvetna om 

det. Perspektivet undersöker människans omedvetna processer för att se hur 

de agerar som de gör. Genom att använda psykodynamisk teori i studien skall 

det observeras om det kan relatera till radikalisering samt hur individer 

påverkas av diverse saker såsom religion och ideologier (Aroseus 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

3. Resultat/Undersökning 

3.2. Svenska myndigheter/forskares syn på radikalisering 

 
Under de senaste decennierna har individer anslutit sig till våldsbejakande 

extremistgrupper. När den islamiska staten erövrade stora landområden i 

Syrien och Irak kom det som en chock när ledaren av terrorgruppen Abu bakar 

al-Baghdadi giltighetsförklarade en islamistisk stat. Staten skulle utgå ifrån att 

följa Koranen och profetens sunnah. Han predikade om att alla muslimska 

bröder och systrar ska ansluta och göra jihad i Guds namn. Syftet var att 

individer med en annan trosuppfattning skulle konvertera till islam, annars 

blev de dödade. Ett flertal individer från Sverige anslöt sig kort därefter till 

den islamiska staten. Under de senaste åren har Sverige haft en ökad säkerhet 

när det gäller radikala individer för att se hur samt varför individer 

radikaliseras för att kartlägga processen (Säkerhetspolisen 2010). 

 

I boken De bokstavstrogna: Ett reportage om radikal islam som är skriven av 

Tina Thunander (2019) tar hon upp hur individer radikaliseras för att begå 

omänskliga brott. Individer radikaliseras genom att de blir hjärntvättade med 

hjälp av olika verser som finns i Koranen. Genom dessa verser övertalas 

individer att bli radikala för att sedan åka ner till de radikala extremisterna för 

att kriga i Guds namn. Thunander (2019) poängterar att den franske forskaren 

Oliver Roy hävdar att de radikaliserade västerlänningarna är oftast religiöst 

okunniga samt att det i första hand inte dras av religiösa motiv för att dra fram 

ett vapen. Roy hävdar att mer än hälften av de radikaliserade 

västerlänningarna har sedan tidigare koppling till kriminaliteten. IS-krigarna 

är en fjärdedel konvertiter. För dem som är bokstavstrogna blir det inte svårt 

att hitta verser om dödande i Koranen eller i hadither, vilket är berättelser om 

profetens liv. Det finns flera avsnitt om att döda de ”otrogna”, men det finns 

ingen tydlig definition om vem som är ”trogen” eller ”otrogen”.  

 

Sedan 1970-talet har Saudiarabien varit aktiva globalt med att sprida 

budskapet av sin tolkning av islam (Carlbom 2015). Deras ideologiska 

inriktning kallas wahabism eller salafism. De tillhör en mer bokstavstrogen 

variant av islams tolkningar, vilket har påverkat tänkande hos flertal unga 
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muslimer de senaste åren. En viktig del gällande missionen har varit 

finansiering av moskébyggen runt om i världen. Islamic Center är en moské 

som ligger i Malmö som är finansierad av Saudiarabien. Saudiarabien har lagt 

mycket resurser på att sprida islamisk propaganda på olika språk, genom detta 

övertalas individer att konvertera till islam. Detta har varit framgångsrik hos 

flertal muslimska ungdomar i Sverige. En vanlig hypotes är att individerna 

lider av identitetskris samt känner att de inte är trygga i den svenska kulturen. 

Följderna blir att ungdomarna söker sig till våldsbejakande islamistiska 

grupperingar, vilket senare leder till att de blir salafister. Detta kan även leda 

till att det blir ett problem för dem att bli delaktiga i det svenska samhället. De 

håller bara kontakt med individer som har samma synsätt. Separationen från 

samhället kan leda till att de blir radikaliserade (Carlbom 2015). 

 

I rapporten Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige kartläggs flera 

olika utgångspunkter, hur samt varför individer radikaliseras. Detta kan bero 

på i vilka grupper personen är aktiv i eftersom om individen är aktiv inom en 

våldsbejakande extremistgrupp kan det hända att hen blir radikaliserad 

(Säkerhetspolisen 2010). En annan faktor som kan påverka är om individen 

umgås med andra som är aktiva inom dylika grupperingar. Det går att 

observera att i olika delar av världen använder extremistiska grupperingar 

sociala medier till att ta kontakt med varandra. Säkerhetspolisen hävdar att 

individer som följer dessa grupperingar via nätet känner en viss gemenskap 

när de socialiserar med varandra, detta kan senare leda till att individerna 

radikaliseras. En annan orsak till att muslimska ungdomar radikaliseras är att 

det sker en identitetskris hos dem, om individen är en religiös minoritet i ett 

land som är fientliga till islam eller okunniga kan människan känna 

maktlöshet.  

 

Säkerhetspolisen poängterar att det finns ett flertal exempel på 

dragningsfaktorer samt drivkrafter där människor eller diverse grupper känner 

att omgivningen är fientlig mot deras ideologi. Radikaliseringsprocessen i de 

olika ideologiska kontexterna finns bland drivkrafter och dragningskrafter 

som kan vara en riskfaktor. Drivkrafter eller dragningskrafter funkar mer som 

faktorer som leder till att individen radikaliseras. Dessa händelser kan locka 
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en person att ansluta sig till våldsbejakande extremism. Exempel på 

drivkrafter är att individen har upplevt global orättvisa, utanförskap, 

diskriminering på individnivå samt samhällsnivå, identitetssökande eller 

personliga trauma eller tragedier. Exempel på dragningsfaktorer är: att 

individen känner en känsla av makt och kontroll, social gemenskap, att 

personen blir övertygad att man kämpar för det goda medan de andra 

människorna är de onda. Människor behöver inte umgås i våldsbejakande 

grupperingar för att bli radikaliserade, även radikala islamistiska rörelser och 

icke våldsbejakande är en inkörsport till våldsbejakande extremism 

(Säkerhetspolisen 2010). 

 

Den norska forskaren Petter Nesser hävdar att våldsbejakande islamistisk 

extremistiska individer är entreprenörer (Säkerhetspolisen 2010). Majoriteten 

av de individer som är aktiva inom våldsbejakande extremistnätverk blir 

genom en mer passiv process våldsbejakande. De grundar sig på 

identitetssökande, personliga problem, ungdomsrevolt, utanförskap samt brist 

på alternativ. Det som förenar olika grupperingar såsom våldsbejakande 

islamistiska grupper, kriminella ungdomsgäng och i vissa religiösa sekter är 

att de erbjuder någon form av tillhörighet, skydd och bekräftelse. Under flera 

decennier har forskning inom aktivism och sociala rörelser försökt att 

kartlägga varför vissa individer är villiga att aktivera sig med andra individer, 

men andra inte. Biografisk tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för 

aktivism. Om en individ saknar sysselsättning kan den lägga mer tid på en 

rörelse eller en viss grupp. De individer som är gifta, har heltidsarbete eller 

har familjeförpliktelser är i en lägre riskgrupp för att gå med i olika 

grupperingar (Säkerhetspolisen 2010). 

 

Radikaliseringsprocessen formuleras som en slags socialiseringsprocess 

(Säkerhetspolisen 2010). Förutsättningar gällande radikalisering till 

våldsbejakande islamistiska grupperingar sker genom företrädare som 

representerar organisationen. Radikalisering i västvärlden sker snarare som ett 

fenomenen som sprids mellan vänner än från en ledare från extremistiska 

grupper. I en studie om våldsbejakande extremism poängterade Marc 

Sageman att tre fjärdedelar som var involverade i extremistgrupper hade ett 
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socialt band som redan var involverade inom dessa grupper. Det sociala 

bandet till vänner, kollegor, familj är ofta orsaken till att individer dras in i 

våldsbejakande extremistgrupper. Likheter finns med andra våldsbejakande 

miljöer, exempelvis går det att relatera detta till kriminella gäng, om det finns 

någon nära anhörig som är medlem i ett kriminellt gäng är det en stor 

sannolikhet att andra närstående personer dras in i det kriminella närverket. 

Hur stor sannolikheten är att individen accepterar radikala idéer beror på i 

vilken grad släktningar eller vänner anses vara samt vilket inflytande de har i 

personens liv (Säkerhetspolisen 2010). 

 

I boken Terrorns rike hävdar Carl Schiotz Wibye att flertal muslimer som 

identifieras med radikaliserade grupper präglas av en bristande tillhörighet 

samt en känsla av utanförskap i samhället. Den ideala individen att bli 

radikaliserad är en ung man, oftast är personen i övre tonåren. Personen skall 

ha misslyckats att anpassa sig till förälderns och skolkamraters omgivning. 

Det målas upp ett flertal kriterier när det gäller vilken person som 

radikaliseras. Personen skall vara ensam, han skall komma från en familj där 

det inte finns någon fadersgestalt samt att det ska vara många barn i familjen. 

Personen har ett komplicerat förhållande till kvinnor även sociala problem när 

det gäller människor. Högre utbildning saknas och individen har svårt att 

förstå hur världen fungerar. En sådan ung person som uppfyller dessa kriterier 

är ett lätt byte för islamisternas professionella rekryterare. Enligt en studie av 

interna dokument som kommer ifrån islamiska staten utfördes av West Point, 

vilket är en USA:s militärakademi. De poängterade att hälften av dem som är 

IS-sympatisörer har gymnasieutbildning och även att hälften hade börjat 

studier på högre utbildning. Slutsatsen kring detta är att vem som helst kan 

radikaliseras om hen kommer i kontakt med extrema nätverk som har en 

våldsbejakande extremism och de utsätts för propaganda över en längre tid 

(Schiøtz Wibye 2018). 

 

Lindgren (2019) poängterar att när väl allmänheten försöker få svar på varför 

individer radikaliseras och attraheras av militant fundamentalism blir 

slutsatsen ofta att de spekulerar att individerna är mentalt störda eller 

avvikande från samhället, men dessa bedömningar grundar sig inte på 
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vetenskapliga kriterier för mental ohälsa. Om personerna är mentalt ostabila 

kan de förklaras varför vissa individer ansluter sig till religiösa terrorgrupper 

och begå våldshandlingar. Det ställs höga krav att hävda om en individ har 

diagnoser gällande psykisk sjukdom. Vissa terrororganisation avisar individer 

för att utföra terrordåd eller att vara delaktig inom gruppen. Det bildas en bild 

hos de unga att kämpa för att bli terrorister för att sedan utföra diverse ting, 

vilket är en glorifiering för att det inte är alla som kan vara terrorister. Fler 

unga individer försöker att bli terrorister för att det är en hög status inom 

våldsbejakande islamiska extremistgrupper. Genom psykologiska strategier 

kan våldsbejakande extremister locka unga människor (Lindgren 2019).  

 

I ett flertal utsatta områden förekommer koranskolor, vilket gör att det är 

möjligt att påverka barnen i tidig ålder. Den grundläggande verksamheten är 

att förmedla Koranens budskap och lära ut arabiska samt lära barnen vikten 

av respekt för föräldrar, vuxna och lärare. Det gäller att lära ut 

”samhällskompassen” där barnen vet vad för samhälle de lever i. Huvudsyftet 

är att lära ut om religionen, etik, moral och det svenska samhället. I 

koranskolorna diskuteras även kring hur en muslim ska leva i Sverige, dessa 

diskussioner är obligatoriska. På grund av detta hävdar flera respondenter att 

koranskolor kan bidra till ökad radikalisering. En sufisk imam hävdar att 

materialet som används i koranskolorna kan vara problematiskt eftersom de 

är normsättande. Sju böcker analyserades, böcker finns på skolorna och det 

gemensamma materialet för dessa böcker är att islam ska omfatta livets alla 

delar även att muslimer inte ska integreras i det svenska samhället eller 

respektera lagar och regler i samhället. De sju böcker utger en våldsbejakande 

islamistisk tolkning, de tar upp den wahabistiska läran där det visar sig att 

individerna får en nedvärderande människosyn om de inte tror på den 

wahabistiska läran. De klassas som otrogna. Ideologier från Al-Qaida samt 

islamiska staten anges i flertal böcker (Randstorp et al. 2018).  

 

Vanligtvis är radikalisering resultatet av socialt sampel, men det förekommer 

även självradikalisering. Självradikalisering är att individer på egen hand har 

utvecklat ett intresse för våldsbejakande ideologi. Detta utan tidigare kontakt 

med våldsbejakande extremistiska miljöer. Individer tar del av våldsbejakande 
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extremistiska budskap via sociala medier. På nätet finns det diverse forum för 

extremistiska ideologier där individer delar filmer gällande våldsbejakande 

budskap samt olika uttalanden som är relevanta för den ideologiska kontexten. 

Det bildas en fundering om självradikalisering är ett resultat av social 

interaktion via nätet istället för fysisk samvaro. Detta kan vara människor som 

har blivit mobbade eller utstötta från samhället, men via nätet hittar en social 

gemenskap. Via sociala medier kan individer vara någon som förstorar sin 

egen betydelse, personer får även ett annat självförtroende på nätet 

(Säkerhetspolisen 2010). 

 

Självradikaliseringsprocessen utgörs vanligtvis av en fascination för våld eller 

våldsfilmer. Propagandan som sprids över våldsbejakande islamistiska medier 

innehåller mycket våld, vilket uttrycks i filmer från konfliktområden. Syftet 

är att glorifiera våldsdåd, terrordåd och grupperna som utför dem. Sånger 

ackompanjeras oftast i filmklippen, för att legitimera våldet och hylla 

martyrskapet. På al-Qaida relaterade forum förmedlas våldsbejakande 

budskap, det är deras huvudsakliga syfte för propaganda. 

Självradikaliseringsprocessen börjar självmant, men det är få individer som 

förblir ensamma. Det händer att de söker likasinnade personer eller kommer i 

kontakt med etablerade våldsbejakande miljöer. Enstaka händelser på 

radikalisering har lett till diverse dåd där flera gärningsmän är involverade 

utan att de har träffats personligen (Säkerhetspolisen 2010). 
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3.3. Svenska myndigheter/forskares syn på följderna av 

radikalisering 

Radikalisering är grunden till något större, de flesta individer som 

radikaliseras har anslutit sig till diverse våldsbejakande extremistgrupper, 

vilket i sig kan leda till våldsdåd samt terrordåd. Personerna som inte har 

samma ideologi klassas ofta som otrogna individer som inte bör respekteras. 

Detta kan leda till våldsdåd mot de personer som inte följer samma lära. 

Exempel på detta är islamiska staten, de utförde våldsdåd mot individer som 

inte hade en likvärdig ideologi, de hade en strikt syn på islam, vilket ledde till 

att de kännetecknades som bokstavstrogna (Försvarsmakten 2017). 

 

Majoriteten av individer som är aktiva inom våldsbejakande extremistiska 

grupper i Sverige är eniga om att våld under somliga förutsättningar är lagliga 

i konfliktområden, men det finns olika uppfattningar om vilka specifika mål 

som är lagliga (Säkerhetspolisen 2010). Vissa människor uttalar sig att endast 

våld mot utländsk militär är legitimt medan andra menar på att alla 

meningsmotståndare är legitima mål, i detta inkluderas även civila mål. De 

individer som står i vägen för ett upprättande av ett islamiskt styre klassas 

även inom att använda legitimt våld. Bland de svenska aktörerna är de oeniga 

gällande mot vem det är legitimt att använda våldsdåd. Människor i 

våldsbejakande islamistiska grupperingar har ofta en svartvit världsbild. 

Budskapet som sprids är att dö för islam och bli martyr framställs som det 

vackraste som finns. Ideologierna som används av våldsbejakande 

islamistiska extremister pekar på löften angående vad som väntar martyrerna 

efter detta liv (Säkerhetspolisen 2010). 

 

I en mängd diverse handlingar kan våldsbejakande islamistisk extremism ta 

sig till uttryck (Säkerhetspolisen 2010). I Sverige syftar dessa handlingar på 

olika sätt att stödja terroristbrott i andra länder. Det kan vara olika handlingar 

som kan gynna våldsbejakande islamistisk extremism såsom övertalning och 

rekrytering, finansiering, ansluta sig till väpnade extremistgrupper och planera 

eller utföra attentat. Genom att övertyga en individ om våldsbejakande 

ideologi för att försöka radikalisera personen, kan detta ske genom att 

individen blir hänvisad till olika källor på nätet eller till litteratur som stödjer 
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den aktuella ideologin. Säkerhetspolisen (2010) förmedlar att vissa händelser 

kan göra ungdomar lättpåverkade, vilket leder till ökade möjligheter till 

rekrytering. Den humanitära situationen i Gaza är ett exempel på detta. 

Människor som stödjer terroristnätverk i andra länder bidrar oftast med annat 

än kapital. Detta kan röra sig om att förmedla kontakter, men även att 

organisera resor för människor som ansluter sig till våldsbejakande 

islamistiska extremistgrupper. Det kan handla om falska identitetshandlingar 

eller individer som är kunniga inom ett område kan bidra med hjälp såsom IT. 

Individer lockas ibland att åka ner till konfliktområden för att ansluta sig till 

väpnade islamistiska extremistgrupper, avsikten blir att utföra våld för att 

försvara islam och dess ideologier (Säkerhetspolisen 2010). 

 

Åkerdahl (2013) hävdar att när individen tar beslutet för att bli en 

självmordsbombare är det av en kraftfull anledning. För religiöst motiverade 

människor är det den vanligaste motivationen att detta ska påverka deras 

framtid på andra sidan graven, vilket gör att motivationen blir meningsfull för 

att den bildar en religiös utgångspunkt. Självmordsbombare som finns idag är 

inget som har funnits inom islam tidigare, soldater offrar sina liv för sina 

kamrater. Nutidens självmordsbombares huvudsakliga syfte är inte att döda 

andra soldater i strid, istället går de efter att döda civila individer. 

Våldsbejakande islamistiska extremistgrupperingar uttalar att det är mest 

traditionella formen av krig inom islam genom att vara självmordsbombare 

för att motivera individer. Självmordsbombarna motiveras av ideologin att 

utföra dessa terrordåd. Det finns ett reportage som beskriver utbildning av 

självmordsbombare, de påpekar att de är fullt medvetna om deras handlingar, 

individerna motiveras av begreppet martyr. 

 

I Europa går det att se en märkbar ökning gällande extremistiska grupper, allt 

fler länder står inför ett potentiellt hot från våldsbejakande extremister 

(Regeringskansliet 2014). Det finns en oro bland omgivningen att allt fler 

människor radikaliseras med hjälp av budskap på nätet. Det kan skapas en 

större grogrund för extremister eftersom förekomsten av terrorism kan bidra 

med en splittring i Europa. Detta kan i sin tur skapa en ond cirkel gällande 

aggressioner och radikalisering. Individer från Europa som reser ner till 
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konfliktområden av anledning att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska 

grupper, där de är aktiva i illegala våldshandlingar. Personer som har åkt ner 

till våldsbejakande grupper kan på längre sikt utgöra ett hot mot Europa när 

de väl återkommer, genom att inspirera andra individer att åka till 

konfliktområden och att planera terrorattentat i deras länder. Den andra 

aspekten är att när det väl återvänder hem, kommer de med ny information 

och kontakter, vilket kan förändra rekryterings och radikaliserings möjligheter 

rörande spridning av propaganda. (Regeringskansliet 2014).     

 

Det finns ett flertal predikanter som uttalar våldsbejakande budskap och 

uppmanar individer att följa den ”riktiga islam” (Randstorp et al. 2018). De 

flesta som predikar har blivit radikala i tidig ålder, för att sedan söka kunskap 

hos våldbejakande islamistiska extremistgrupper, vilket har lett till att de blir 

predikanter för att radikalisera nya individer. En av de som predikar med 

våldsbejakande budskap är Michael Skråmo. Han reste ner med sin familj till 

Syrien för att ansluta till den islamiska staten år 2014. Väl i Syrien förmedlar 

Skråmo sitt budskap via sociala medier och söker stöd för sitt våldsbejakande 

budskap. Via Facebook har Skårmo uppmuntrat sina följare att utföra 

terrordåd i Sverige. Genom att ladda ner en våldsbejakande tidning får 

individen tydliga instruktioner om bombtillverkning. ”Det är enkelt att 

tillverka sprängladdningar genom att handla varor från Ica eller Coop” uttalar 

Skråmo. Vidare uppmanar han att genom att döda en kufar har individen 

räddat sig från helvetet. I Syrien har Skårmo via sociala medier uppmanat 

individer att ansluta sig till den islamiska staten. Han poängterar att det är ett 

krig mellan islam och västvärlden som pågår. Individen måste utföra jihad och 

göra uppoffringar för islam genom att kriga mot västvärlden (Randstorp et al. 

2018).  

 

När Mosul intogs av den islamiska staten under sommaren 2014 gjorde Abo 

Raad ett uppmärksamt inlägg på nätet. Abo Raad är en imam från moskén i 

Gävle, han är en kontroversiell föreläsare som predikade att homosexuella 

borde få dödstraff. Innan Mosul intogs var det en multikulturell stad där 

människor som bodde där tillhörde diverse inriktningar samt religioner. Abo 

Raad skrev ett inlägg på Facebook som lyder: ”Bröder och systrar, be till Allah 
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för deras sunni-syskon i Irak, för de utkämpar ett ödesdigert krig mot 

svekfullhetens kufars… sunniter har slaktats av förrädare som har deltagit i 

ockupationens regering… Be för dem och stötta dem med era pengar, er själva 

och era tungor” (Thunander 2019, s 37). Detta kan tolkas som att han 

uppmanar att skänka pengar till IS, ansluta sig till dem samt att sprida deras 

budskap (Thunander 2019). 

 

3.4. Svenska myndigheter/forskares syn på motverkande av radikalisering 

Allt fler individer radikaliseras i det svenska samhället och allt fler ansluter 

sig till våldsbejakande grupper. De hotar internationell fred och säkerhet, 

säkerheten i Sverige blir större på grund av alla diverse grupper som sätter 

skräck via terrordåd. Genom att motverka terrorism och radikala individer 

bildas en större säkerhet inom landet, vilket leder till att människor kan leva i 

fred. Enligt lag om särskild utlänningskontroll står det följande: 

   

” 1 §   En utlänning får utvisas ur landet enligt denna lag, om det 

   1. är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller 

   2. med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och 

övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller 

medverka till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för 

terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.” (SFS 

1991:572). 

 

Sex radikala islamister greps eftersom de utgör ett hot mot rikets säkerhet, de 

skulle utvisas från Sverige, men eftersom de bedöms vara hotade i sina 

hemländer kan de inte utvisas. Säkerhetspolisen, Regeringen och 

Migrationsverket vill utvisa dessa individer, men de släpptes ur förvaret på 

grund av att de inte kunde säkerställa deras säkerhet om de utvisas. 

Inrikesministern Mikael Damberg (S) uttalade att regeringen arbetar aktivt 

med att försöka ta bort hinder mot utvisningarna. Klamberg hävdar ytterligare 

att det går att försöka göra en överenskommelse med deras ursprungsländer 

med försäkran att individerna behandlas på rätt sätt. Det finns ett problem med 

detta, det är svårt att säkerställa att avtalet kvarstår. Exempelvis var när två 

terrormisstänkta utvisades från Sverige, men de torterats i sina 
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ursprungsländer och Sverige fälldes i FN:s tortyrkommitté. (Aftonbladet 

2019).  

 

Två separata beställningar har lagts ut av regeringen vars syfte är att kartlägga 

förekommande initiativ, för att förebygga och motverka våldsbejakande 

extremism. Ungdomsstyrelsen har som uppdrag att granska verksamhet som 

på diverse sätt hjälper unga personer att lämna grupperingar som främjar hot 

och våld för att uppnå ett politiskt mål. Kommuner samt landsting har som 

uppdrag att göra en översikt av lokala åtgärder för att motverka 

våldsbejakande extremism. Det är ett samarbete mellan fjorton svenska 

myndigheter som har som syfte att stärka landets förmåga att motverka 

terrorism, den kallas samverkansrådet mot terrorism (Säkerhetspolisen 2010). 

På initiativ av Säkerhetspolisen (Säpo) skapades samverkansrådet. 

Samverkansrådet har ägnat sig åt utvecklingsarbetet mot att motverka 

terrorism samt nationell strategi för att bemöta hotet. Målet var att 

myndigheternas samlade förmåga att förebygga rekrytering till terrorism samt 

att avvärja hot från aktörer (Säkerhetspolisen 2010). 

 

Avradikalisering är en process där en individ överger sin våldsbejakande 

hållning, vilket gör så att personen överger ideologin helt. Avradikalisering 

ser på samma sätt som radikalisering, detta för att båda är beroende av 

drivkrafter och dragningskrafter. För att individerna ska upphöra med 

våldsbejakande budskap måste den finna faktorer som motiverar personen. 

Det kan vara personliga händelser i sociala miljöer och individuell motivation. 

Individens längtan efter ett normalt liv bortom den våldsbejakande miljön är 

den viktigaste dragningskraften, det kan vara längtan efter barn, familj och 

arbete. Detta kan ske med hjälp av aktörer i samhället som motiverar individen 

att det finns något bättre än att ansluta sig till våldsbejakande extremister och 

dess ideologi. Externa drivkrafter samspelar med de personliga 

dragningskrafterna. När väl individen får ett helhetsperspektiv kring de 

externa drivkrafterna blir det lättare att personen ifrågasätter ställningstagande 

för den våldsbejakande miljön (Säkerhetspolisen 2010). 
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I boken Tillsammans för tillit och demokrati som är skriven av Anton Alsander 

(2017) hävdar han att det finns positiva effekter för hela samhället genom ett 

ökat samarbete mellan religiösa aktörer. Detta kan motverka att religiösa samt 

kulturella konfliktlinjer uppstår. Det kan uppstå diverse konfliktlinjer som i 

sin tur kan leda till risker som kan gynna extrema tolkningar av heliga böcker, 

rasism och intolerans. Genom ett samarbete mellan de olika religionerna kan 

det bidra till att individerna kan rikta sitt fokus på våldsbejakande 

extremistiska grupperingar för att motverka detta. Vid ökad tillit mellan 

individer av diverse trosuppfattningar kan det bli en social sammanhållningen 

mellan individerna. Detta kan leda till att minska risker gällande 

radikalisering. Öppna dialog forum som lägger sitt fokus på svåra samt 

känsliga frågor blir ett effektivt verktyg att föra diverse individer och grupper 

samman och överbrygga skillnader mellan dem. 

 

Arbetssättet som vissa individer använder för att motverka extremism i skolan 

kan få motsatt effekt, vilket kan bidra till radikalisering. Processen för att 

hindra högerextremism i skolan är långsiktig. Detta på grund av att 

konfrontera elever som uttrycker rasister åsikter leder till att det blir svårare 

att hjälpa eleven. Detta kan leda till att risken blir större att eleven går i 

försvarsställning. Segerstedtinstitutet har under år 2018 publicerad en 

kartläggning kring de forskning som finns att arbeta förebyggande mot 

våldsbejakande extremism. Forskningen visar att konfrontation inte fungerar 

eftersom det kan bli en motsatt effekt gällande radikalisering, men ändå det 

handledande material för lärare att agera på detta sätt. (Levande historia u.å.) 

 

Segerstedtinstitutet har i uppdrag att förmedla kunskap till det förbyggande 

arbetet mot våldsbejakande ideologier samt rasistiska grupperingar. Institutet 

bedriver även forskning om olika sätt att arbeta mot radikalisering. 

Exempelvis på detta är avhandlingen Extremisten i klassrummet – perspektiv 

på skolans förväntande ansvar att förhindra framtida terrorism som är skriven 

av Christer Mattsson. Mattson är forskare och föreståndare vid 

Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet. I avhandlingen är Mattson 

kritisk mot kommunens handlingsplaner mot våldsbejakande extremism 

eftersom läraren uppmanas att kontakta polisen om de bedömer att eleverna 
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befinner sig i en riskzon.  Detta kan skada tillit mellan lärare och elever. 

Mattson uppmuntrar skolpersonalen att bemöta de elever som är i riskzonen 

med ”empatisk nyfikenhet” genom att lyssna och fråga, vilket gör att eleven 

bygger upp en tillit för andra individer (Levande historia u.å.). 

 

I flera länder har de rehabiliterings – och återanpassningsprogram som 

erbjuder yrkesutbildning, psykoterapi samt religiös utbildning till individer 

som har varit delaktiga i våldsbejakande islamistisk extremism. Målet med 

programmen är att avradikalisera de individer som deltar samt att hjälpa dem 

att integreras i samhället. Exempelvis kan det vara strategier att fördjupa 

kunskapen i islam för att motverka det ideologiska budskapet som 

våldsbejakande islamistiska extremistgrupperingar sprider (Säkerhetspolisen 

2010). 

 

3.5. Resultat av intervjuer 

Här presenteras det frågor som är relevanta för ämnet och resultatet från de 

olika individerna. Det viktigaste som deltagarna har tagit upp kommer att 

”citeras”, men det kommer besvaras en sammanfattning av varje deltagare 

uttalade kring de olika frågorna. Deltagarna hade liknade synpunkter, men de 

utformades på diverse sätt beroende på bakgrund. Översikt över deltagarna: 

 

 

3.6. Individernas syn på radikalisering inom det svenska samhället 

Fråga: Vilka orsaker ligger bakom radikalisering i det svenska samhället? Har 

du sett öppet att människor blir radikaliserade? Förklara gärna!  

 

Adam: Det finns faktorer i samhället som samspelar med varför individer 

radikaliseras. Exempelvis kan det vara utanförskap, ekonomiska besvär samt 

sociala problem. ”Dessa kan vara faktorer/orsaker till varför personer söker 

sig till ett ”brödraskap” eftersom det bildas ett mål med livet.” Adam menar 

även att detta kan bero på vännerna i deras omkrets, när väl individen ser att 
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andra lyckas med inte hen söker den sig till andra ställen. Individer 

radikaliseras öppet i det svenska samhället utan att medmänniskorna lägger 

märke till det. ”Det kan vara när unga killar som har en identitetskris träffar 

en äldre individ som har en vision att vilseleda dem, detta kan ske alltifrån 

moskéer, fotbollsklubbar och jobbet”. ”Om en individ inte har en 

sysselsättning finns det en ökad risk att hen går med dessa grupperingar. När 

staten vill ta bort fritidsgårdar eller verksamhet som gynnar individen leder 

detta till ökad risk att spendera sin tid på ett annat ställe såsom våldsbejakande 

grupperingar”. 

 

Hanif: Religionsfriheten som svenskar har är väldigt naiv, individer blir mer 

radikala i Sverige än i deras egna ursprungsländer. Den svenska staten ger ut 

pengar till diverse föreningar och verksamheter, men de kollar inte upp vart 

pengarna tar vägen. ”Ett exempel på detta är Vetenskapskolan, det är en 

väldigt radikal skola som skall stängas ner”. Individer får för mycket frihet i 

landet, det finns ingen kontroll på vad som lärs ut. ”Jag kan starta en 

studiecirkel och jag kan sitta och radikalisera människor, men ändå kalla det 

en studiecirkel”. Hanif förmedlar att han har sett öppet att individer 

radikaliseras. Hanif är uppvuxen i en förort där väldigt många individer blir 

radikaliserade. ”Det finns en svensk som inte bor så långt härifrån som blev 

radikaliserad och åkte ner för att strida för den islamiska staten”. Enligt Hanif 

är stereotypen att bli radikaliserad oftast personer som har en kriminell 

bakgrund, men blir frälst av religionen. ”Kriminella går ifrån att mörda 

individer för knarkpengar till att mörda individer i Guds namn. Religion är 

vad du hämtar till religionen, om du är en aggressiv person och blir religiös så 

kommer du hämta aggressivitet i religionen. Är du en snäll person så hämtar 

du in snällhet i religionen. Individer bör vara mer källkritiska.” 

 

Abbas: Det är brist på sysselsättning hos individer som radikaliserar andra 

individer. Det kan vara brist på arbete, utbildning och så vidare. När de väl 

inte har en annan sysselsättning har de ett utrymme att radikalisera individer. 

” År 2014 var det väldigt många som stod i Nordstan (Göteborg) för att locka 

till sig ungdomarna som hängde där. De lockades med pengar, resor och 

umgänge. De vill uppfylla ett tomrum som finns bland ungdomarna. 
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Personerna som radikaliserar är professionella på att hjärntvätta andra 

människor. De använder sig av religionens namn och budskap för att få 

människor till åka ner till de våldsbejakande extremistgrupper.” 

 

”Följande vers förkastar handlingarna som utförs: 

 

”Av denna orsak förskrev vi för Israels barn att om någon dödar en människa, 

som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och 

sprider sedefördärv. Skall det anses som om han hade dödat hela 

människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv. Skall det anses som 

om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit 

till dem med klara vittnesbörd, försätter många bland dem att begå ohämmat 

övervåld på jorden." (Koranen 5:32).  

 

Hari: Att individer radikaliseras är en mix av rastlöshet, brist på sysselsättning 

samt bristande koppling mellan samhället och individen. Om samhället inte 

kan ta hand om individer som har en annan etnisk bakgrund, kan det skapa en 

känsla av utanförskap och segregering. Detta kan i senare skede resultera i att 

individer inte skulle vilja anpassa sig efter samhällets normer, men istället blir 

de fientliga mot samhället. Vilket kan leda till att de blir extrema i deras 

tankesätt, detta kan resultera i att individer blir radikaliserade. ”I våra 

hemländer sker det sällan radikalisering eftersom det är en helt annan kultur. 

Individerna i våra hemländer är mer öppna och välkomnade oavsett religion 

och etnicitet. I Sverige är det mer att peka finger på varandra och skylla på 

andras religion samt etnicitet för olika problem i samhället. Vilket leder till att 

individer blir mer västfientliga, detta kan leda till radikalisering”.  

 

3.7. Individernas syn på följderna av radikalisering 

Fråga: Har du blivit radikaliserad? Känner du någon som har blivit 

radikaliserad? Om ja, berätta hur individen agerade! 

 

Adam: ”Jag har blivit radikaliserad till en viss gräns, men jag insåg vad som 

höll på att ske och kunde avbryta det. Jag var en ung, vilsen kille som sökte 

efter svar, men hamnade i ett fel umgänge samt i fel moské. Där var 
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individerna inte religiösa utan istället hade de en politisk agenda. Där blev jag 

nästan radikaliserad i samma stadie gällande våldsbejakande ideologi såsom 

islamiska staten, men kunde tidigt avbryta det.” Adam poängterar att 

individerna är väldig bokstavstrogna och de är inte religiösa i grunden. De är 

engagerade i att framföra en politisk agenda, vissa är engagerade för att få 

ekonomiskt stöd från andra stater samt länder. Adam uttalar sig att flera 

personer han känner har blivit radikaliserade. Det kan vara personer som har 

man har växt upp mig från barnsben, men med tiden har man kunnat observera 

hur personerna ändrat sitt beteende gällande diverse saker. Individen är 

snällare, omtänksamma för att försöka locka in personer till deras ideologi. 

 

Hanif: Har inte upplevt radikalisering på egen hand, men känner individer som 

har blivit radikaliserade. Personerna som har blivit radikaliserade är väldigt 

annorlunda, de har ”vi mot dem” tänkandet. Hanif berättar att han är själv 

muslim, men blir ifrågasatt varför han är muslim när han tillhör fel sekt och 

inte delar samma ideologi. ”Dessa individer representerar inte islam, de går 

runt och dödar människor för att utföra ”Guds arbete på jorden”. Det är ett 

väldigt högt procentuell antal muslimer som dör på grund av dessa individer”. 

”Jag har blivit smutskastad för att jag har en annan ideologi än dem”.  

 

Abbas: Har inte blivit radikaliserad, men har upplevt att vissa individer har 

ändrat sitt synsätt på inställningarna för islamiska staten. Abbas har varit 

delaktig i flera församlingar och tagit upp det angående radikalisering och 

varför dessa individer agerar på detta sätt. Det går att se ett tydligt mönster på 

de personer som har blivit radikaliserade eftersom de delar samma ideologi 

som de våldsbejakande extremistiska grupperna. ”Individerna hade en positiv 

inställning till ISIS eftersom brist på kunskap. Extrema budskapen av 

religionen har matats in i deras hjärnor för att övertala att detta är rätt 

ideologi”. 

 

Hari: Har inte blivit radikaliserad, men har upplevt att individer i hens 

omgivning har blivit radikaliserade. En barndomsvän som jag har växt upp 

med har blivit radikaliserad. ”En dag la personen upp en bild på Facebook, det 

var en bild på IS-flaggan. Det gick att se att personen började hålla mer på 
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deras åsikter angående deras principer.” Personen blev mer distanstagande 

eftersom hen hade många vänner som hade familj eller släktningar som vara 

offer till följderna av islamiska staten. Personen som blev radikaliserad blev 

mer känslokall mot andra individer som inte delade liknande ideologi. 

 

3.8. Individernas syn på tillvägagångsätt som motverkar radikalisering 

 
Fråga: Vad borde Sverige göra för att minska på våldsbejakande 

extremistgrupper som har inflytande på radikalisering? 

 

Adam: Det är en väldigt svår uppgift att motverka detta eftersom deras 

ideologi har fått fäste bland diverse folkslag, åldrar och kön. Det har redan 

förankrats djupt i det svenska samhället och i människors vardagliga liv. 

Tyvärr finansieras våldsbejakande grupper av många länder och stater, 

speciellt flera stora organisationer som vill påverka individer utifrån deras 

riktning. För att Sverige ska kunna motverka detta behöver det tas reda på vad 

som lärs ut och vad för slags böcker som används inom vissa extremistiska 

verksamheter. Genom detta går det att se vad för agenda och syfte 

verksamheterna har. Det gäller även att förbjuda vissa kontakter/föreläsare 

som kommer från specifika länder där våldsbejakande ideologier har sitt fäste.  

 

Hanif: Detta kan motverkas genom att veta vad som predikas i alla kyrkor, 

synagogor och moskéer. Regeringen bör veta hur programmet är uppbyggt 

och vad som undervisas, om de undervisar om något helt annat som inte ingår 

i religionen. ”Om de undervisar om att skada andra människor eller försöker 

radikalisera människor bör staten angripa för att sätta ett stopp på detta. 

Exempelvis blev sex imamer tagna av Säkerhetspolisen eftersom de hade en 

central roll gällande radikaliserad. Men lagen säger att det inte går att utvisa 

individerna på grund av att de kan bli förföljda i deras ursprungsländer. I våra 

hemländer är det dödstraff/livstidsfängelse när det gäller våldsbejakande 

extremister.” Hanif poängterar att den svenska staten inte förstår allvaret i det 

hela. ”Sverige borde dra tillbaka medborgarskap, hårda straff för terrorism. 

Det svenska samhället borde avskräcka individer från att ansluta till 

våldsbejakande extremistgrupper”. 
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Abbas: Detta går att bekämpas med rätt resurser, rätt inblick, vart det sker samt 

vad som sker. ”Om myndigheterna vet att det sker i en specifik lokal ska de 

kunna ha rätten och makten att kunna stänga ner verksamheten. Även att ha 

fokus på dessa individer och se vad som sker samt varför det sker.” Detta blir 

ett problem uttalar Abbas eftersom det är yttrandefrihet i Sverige, vilket gör 

att människorna får tänka hur de vill. Denna yttrandefrihet orsakar problem 

för Säkerhetspolisen, de blir begränsade i sitt arbete att kunna göra något. 

Sverige har en ganska bra inblick i det hela, men de behöver rätt metod att 

bekämpa det. 

 

Hari: Först måste man jobba på individnivå med personer, speciellt i de 

områden där segregeringen är som störst. ”Samhället borde pumpa in resurser, 

men det ska vara resurser som göra någon nytta för att minska på 

våldsbejakande individer. Samhället borde inte lägga onödiga skattepengar på 

fritidsgårdar och verksamheter, men istället kolla problemet kommer ifrån. 

Åtgärder måste tas direkt och inte vänta på att något ska ske i förbreddande 

syfte”.        
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4. Diskussion 

4.2. Inledning av diskussion 

Radikalisering är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt, individer 

radikaliseras på olika sätt runt om i världen. Det kan vara allt från att individer 

är fascinerade av våld eller att individer har våldsbejakande syn på 

västvärlden. Genom detta radikaliseras individer, i syfte att ansluta sig till 

diverse våldsbejakande extremistgrupper. I intervjuerna möttes jag av stark 

konsensus bland deltagarna gällande ämnet. Exempelvis var det hur individer 

radikaliseras samt åsikter gällande hur det svenska samhället ska gå tillväga 

för att motverka radikalisering. Jag fick även svar på hur radikalisering utövas 

i samhället samt att den upplevs på olika sätt av individer. I diskussionen vill 

jag framföra de viktigaste tankarna från intervjun och diskutera idéerna 

tillsammans med litteraturen som sammanställs i resultatet. Genom detta 

kommer det framföras en analys gällande skillnaderna mellan svenska 

myndigheter/forskare samt individerna som intervjuades. Detta för att få ett 

perspektiv på vilka skillnader som finns på individ- och samhällsnivå gällande 

radikalisering. Avslutningsvis blir det en sammanställning på hur svenska 

myndigheter/forskare och individer ser på radikalisering inom det svenska 

samhället.  

 

4.3. Analys av skillnader på synen om radikalisering 

I textanalysen tar ett antal myndigheter inom Sverige upp hur individer 

radikaliseras. Rapporterna som har använts är från myndigheter som har 

arbetat i flera år med att försöka kartlägga orsaken till radikalisering inom det 

svenska samhället. Säkerhetspolisen poängterar att det förekommer flertal 

orsaker till att individer radikaliseras. Personer som är aktiva inom 

grupperingar där våldsbejakande ideologier predikas eller om individen 

umgås med individer som är aktiva inom dessa grupper skapar en ökad risk 

att personen blir radikaliserade. Sociala medier är en viktig inkörsport till 

radikalisering eftersom individer som eventuellt känner en identitetskris 

vänder sig till grupperingar på nätet av anledning att känna en viss gemenskap. 

Det kan även vara ett samspel mellan drivkrafter och dragningsfaktorer där 

individen anser att omgivningen är fientlig mot ideologin som utövas.  
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Adam berättar att han har blivit radikaliserad när han var yngre, men insåg 

vad som höll på att ske och kunde avbryta det. Han poängterar att han var en 

vilsen och ung kille som sökte efter svar i fel umgänge samt befann sig i ”fel” 

moské. Individerna spred fel budskap om diverse saker, vilket hade en 

påverkan på hans beteende. Adam blev lärd att inte respektera vissa individer 

eftersom de gick emot Guds ord. Detta ledde till att han nästan blev 

radikaliserad med en våldsbejakande ideologi, men kunde avbryta processen.  

 

Hari poängterar att om samhället inte kan ta hand om individer som har en 

annan etnisk bakgrund, detta kan skapa en känsla av utanförskap och 

segregering. Detta kan i senare skede resultera i att individen blir fientliga mot 

samhället, vilket kan resultera i att individer blir radikaliserade. Det går att 

hålla med Hari när det gäller detta eftersom när samhället visar fientlighet mot 

individer med en annan religiös eller etnisk bakgrund, kan det skapa negativa 

följder. Om det exempelvis införs slöjförbud i samhället kan individer istället 

tolka detta förbud som en hotbild från det svenska samhället. Detta kan 

resultera i att radikaliseringen ökar samt att våldsamheterna inom samhället 

inte kommer få ett slut.  

 

Säkerhetspolisen (2010) hävdar att radikaliseringen i västvärlden är ett 

fenomen som sprids mellan vänner och bekanta än från högt uppsatta personer 

från extremistgrupperingar.  Enligt en studie som genomfördes var det tre 

fjärdedelar som var involverade i våldsbejakande grupperingar som sedan 

tidigare haft någon bekant som hade ett socialt band inom dessa grupper.  

Detta kan vara alltifrån vänner, familj och kollegor. Det går att göra en 

jämförelse mellan kriminella gäng och våldsbejakande extremistgrupper. De 

individer som är involverade i extremistgrupper blir ofta involverade om de 

har någon som sedan tidigare har haft ett socialt band med dessa grupperingar. 

Detta gäller även kriminella, de löper en större risk att dessa individer blir 

indragna i jihadistiska grupperingar om de har någon bekant sedan tidigare 

som har haft inflytande inom det kriminella närverket.   
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Det framkommer tydliga skillnader mellan hur svenska myndigheter och 

forskare samt de individer som intervjuats ser på radikalisering. På individnivå 

ges det en bild att radikalisering beror på hur samhällets tar hand om sina 

medborgare. Adam berättade om att han nästan blev radikaliserad eftersom 

han var vilseledd av våldsbejakande extremister men han kunde avbryta 

processen innan det gick för långt. Våldsbejakande individer drar nytta av 

individer som inte har någon att förlita sig på eftersom de blir ett lätt byte att 

radikalisera dessa personer och mata in en våldsbejakande ideologi. Hari 

hävdar att individer radikalisera eftersom samhället inte tar hand om sin 

medborgare, vilket leder till att det skapas segregation och utanförskap. På 

längre sikt kan detta leda till radikalisering. 

 

På samhällsnivå har svenska myndigheter och forskare gett en annan syn på 

radikalisering. Säkerhetspolisen anser att det finns ett flertal diverse faktorer 

som leder till radikalisering. Det kan vara identitetskris, vilket gör att 

individerna vänder sig till grupperingar för stöd. Sociala medier har ett stort 

inflytande på radikalisering, dels genom att våldsbejakande personer använder 

sociala medier för att sprida en våldsbejakande ideologi, samt dels genom att 

individer som har en identitetskris blir radikaliserade genom trygghet. 

Skillnaderna på individnivå och samhällsnivå är att på individnivå är det att 

individer blir radikaliserade på grund av att de känner utanförskap från 

samhället. När samhället inte ger den tryggheten eller hjälpen som individerna 

behöver, söker de till grupper som ger den tryggheten, men det kan leda till 

radikalisering om de hamnar i fel grupperingar. På samhällsnivå är det att 

individer blir radikaliserade på grund av att de har bekanta som har ett socialt 

band i de våldsbejakande grupperingarna samt så kan de även bero på andra 

drivkrafter och dragningsfaktorer.  
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4.4. Analys av skillnader på följderna av radikalisering 

När det gäller följderna av radikalisering mellan de svenska 

myndigheter/forskare och individerna som intervjuats uppkom det flera 

diverse händelser som kan ske eller har skett gällande radikalisering. Det finns 

olika uppfattningar på individ- och samhällsnivå. På samhällsnivå tar svenska 

myndigheter och forskare upp att följderna kan leda till något större eftersom 

när en individ radikaliseras bildas det en annan uppfattning om världen och 

individerna som bor i den. Radikala personer ansluter sig till våldsbejakande 

extremistgrupper, vilket leder till att de blir lärda att följa en ideologi som 

uttalar våldsbejakande handlingar mot individer som inte tror på liknande 

ideologi. På individnivå uttalar individerna som intervjuats att de som blir 

radikaliserade blir annorlunda. Det är inte samma individ som de har känt 

innan. Individerna som har blivit radikaliserade har ett ”vi mot dem” tänkande 

där individer som har en annan ideologi än dem är ”otrogna”.  

 

Åkerdahl (2013) hävdar att det finns en kraftfull anledning till att individen 

tar ett beslut för att bli en självmordsbombare. Den vanligaste motivationen 

för religiöst motiverade människor är att detta kan påverka deras framtid på 

andra sidan graven. Detta gör att det blir meningsfullt att utföra självmordsdåd 

eftersom det bygger på en religiös utgångspunkt. Med detta menar Åkerdahl 

att när individer blir radikaliserade blir det lättare att övertala om att utföra 

diverse dåd som en vanlig individ inte skulle göra. För att detta ska funka 

måste det sättas i rätt kontext. Exempelvis om du går till en individ som inte 

är radikaliserad och uttalar att den skall spränga sig själv, kommer individen 

tro att man är helt dum i huvudet men om du säger detta till en individ med en 

våldsbejakande ideologi kommer de se annorlunda ut. Genom att uttala att om 

individ utför ett självmordsattentat kommer den dö som en martyr och få 

paradiset.  

 

Randstorp et al. (2018) hävdar att det finns ett flertal predikanter som uttalar 

våldsbejakande budskap har blivit radikaliserade i tidig ålder. Detta leder till 

att de söker kunskap hos våldsbejakande extremister, vilket har lett till att de 

blir predikanter för att radikalisera nya individer. Dessa individer använder sig 

av sociala medier för att sprida sin radikala ideologi om islam.  De uppmanar 
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att utföra diverse dåd mot de icke troende och sprida skräck i samhället. Med 

detta poängterar Randstorp et al. att det bildas en kedjereaktion när en individ 

radikaliseras eftersom det är med stor sannolikhet att den person som har blivit 

radikaliserad kommer börja att predika till andra individer om en 

våldsbejakande ideologi. Resultatet blir att fler individer radikaliseras, vilket 

leder till något större. Till slut blir det svårt att stoppa detta för att det har gått 

så långt att det blir svårare att förhindra att individer blir radikaliserade. 

 

Abbas berättade att under tiden den islamiska staten började erövra stora 

landområden i Syrien började ett flertal individer ändra sitt synsätt för den 

våldsbejakande gruppen. Abbas har pratat om radikalisering offentligt i 

diverse församlingar. Genom att berätta om hur en radikal individ agerar samt 

varför den agerar som den gör. Det går att se en tydlig mönster på de individer 

som har radikaliserats eftersom de delar samma ideologi som de 

våldsbejakande extremistgrupperna. Abbas förmedlar att individerna har en 

positiv inställning till islamiska staten eftersom det är brist på kunskap hos 

individen. Våldsbejakande extremistgrupper drar nytta av detta och börja mata 

in en våldsbejakande ideologi hos individen som inte har någon kunskap om 

livet. 

 

Skillnader på individnivå och samhällsnivå är att de svenska 

myndigheterna/forskare ser följderna som ett större problem än vad 

individerna som intervjuats gör. Detta går att se på hur följderna ser ut enligt 

individer och myndigheter. På samhällsnivå ser de svenska myndigheterna 

detta fenomen på en mer djupare inblick medan på individnivå ser individerna 

mer på ett ytligt sätt. På samhällsnivå ser man hur detta kan leda till diverse 

dåd. Exempelvis kan det vara att om en individ som blir radikaliserad blir den 

mer känslig för att utföra våldsdåd mot oskyldiga individer. Det kan vara 

genom självmordsdåd. De radikala individerna har ingen ånger när de dödar 

personer eftersom de blir lovade paradiset av våldsbejakande extremister. På 

individnivå är det att följderna är mer på ett allmänt plan. Det kan vara att 

individen blir mer fientliga mot individer som inte har samma ideologi samt 

börjar de agera på ett helt annat sätt. Individen blir hjärntvättad till den nivå 

att den kan se sin egen familj som icke troende om de inte har samma ideologi. 
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4.5. Analys av skillnader på motverkande av radikalisering 

Individer som vänder sig till våldsbejakande grupper kan komma att bli 

radikaliserade. Ideologin som dessa grupper framhäver är radikal islam, där 

individer är bokstavstrogna och har en strikt syn på islam. Innan jag skrev 

denna studie hade jag diverse tankar gällande radikalisering. Jag tänkte att 

radikalisering inom det svenska samhället kunde upphöra genom att avvika de 

individer som utgör ett hot för samhället. Efter undersökning av textanalyser 

samt intervjuer ändrades min uppfattning/hypotes kring motverkande av 

radikalisering. Det finns flera sociala aspekter inom samhället som kan 

utvecklas för att motverka våldsbejakande ideologier. Motverkande av 

radikalisering tolkas ofta som att avgränsa det religiösa inflytandet i en 

individs liv. Religion kan vara en grundläggande faktor för radikalisering, men 

det finns ett flertal andra faktorer som även leder till radikalisering. På grund 

av detta måste samhället hitta flera tillvägagångssätt som motverkar 

radikalisering. 

 

Genom en utförlig utvärdering av textanalys och intervjuerna fick jag ett 

helhetsperspektiv på hur samhället bör agera för att motverka radikalisering. 

Flera faktorer måste samverka med varandra för att radikalisering skall kunna 

motverkas. Men vilka skillnader finns det mellan svenska 

myndigheter/forskare och individer på hur radikalisering bör motverkas. 

Säkerhetspolisen framhäver att ett samarbete mellan kommuner och landsting 

gör att det går att kartlägga hur våldsbejakande extremism ser ut, sedan göra 

en kartläggning av lokala åtgärder för att motverka radikalisering. Målet bör 

vara att förstärka myndigheternas förmåga att förebygga rekrytering till 

våldsbejakande terrorism. Alsander poängtera att det finns positiva följder för 

samhället genom ett ökat samarbete mellan religiösa aktörer, detta kan 

motverka kulturella samt religiösa konfliktlinjer. Genom ett ökat samarbete 

mellan religionerna kan de förebygga att våldsbejakande ideologier uppstår 

påföljd av inkompetent lära.  

 

Det går att förstå vad Säkerhetspolisen och Alsander vill förmedla. Det är inte 

bara ett samarbete mellan myndigheterna som kan motverka radikalisering, 

det kan även ske genom ett ökat samarbete mellan religionerna. Exempelvis 
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om individer har fördomar om andra religioner skulle det vara positivt att ha 

en föreläsning med ledare inom diverse religioner prata och visa solidaritet 

med varandra. Genom detta går det att visa att vi alla är lika värda oavsett 

religiös åskådning, sexuell läggning eller etnicitet.  

 

Skillnaderna mellan individ och samhällsnivå är att på individ nivå vill diverse 

lärda individer se ett samarbete mellan olika religioner för att förmedla hur en 

person ska vara i livet och mot andra människor som inte delar samma 

religiösa ideologi. Detta för att skapa en viss gemenskap mellan individer med 

en annan religiös ideologi. Oavsett vad man tror på pumpar man samma blod 

på insidan. På samhällsnivå är det hellre ett samarbete mellan myndigheter än 

diverse religioner för att försöka motverka radikalisering. Svenska 

myndigheterna ser hellre ett samarbete mellan de olika myndigheterna runt 

om i Sverige för att kunna kartlägga hur tillvägagångsätt att motverka 

radikalisering. Det som skiljer sig är att de svenska myndigheterna vill hellre 

se samarbete där religioner inte är inblandade.  

 

Abbas hävdar att det går att bekämpa radikalisering med rätt resurser, rätt 

inblick för att kartlägga vart de sker samt vad som sker. De svenska 

myndigheterna måste ha rätten och makten att kunna stänga ner verksamheter 

där det sker radikalisering. Det gäller även att de lägger större fokus på dessa 

individer för att se vad som sker och varför det sker. Men det finns ett problem 

i Sverige, problemet heter yttrandefrihet, vilket gör att människorna får tänka 

hur de vill. Yttrandefriheten orsakar problem för de svenska myndigheterna 

genom att begränsa arbetet med att motverka radikalisering. Sverige har rätt 

inblick i detta men problemet är att de är begränsade. Det finns en förståelse 

på det Abbas försöker hänvisa. Detta är en ytterligare skillnad mellan de 

svenska myndigheterna/forskare och individerna. Individerna vill att det ska 

tas drastiska beslut när det kommer till att motverka radikalisering men 

myndigheterna kartlägger dessa grupper utan att ingripa tills det finns 

tillräckligt med bevis. Vilket gör att på individnivå ville de ha drastiska beslut 

men på samhällsnivå måste man vänta ut tills det finns tillräckligt med bevis 

för att angripa.                                   
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4.6. Slutsatser 

Ledaren av islamiska staten Abu bakar al-Bagdadi uppmanade muslimer från 

hela världen att ansluta sig till den brutala terrorgruppen, ett fåtal individer 

från Sverige åkte till terrorgruppen. Abu bakar uppmanade även att individer 

skulle utföra terrordåd mot västvärlden, vilket ledde till ett terrordåd i 

Stockholm år 2017. Utgångspunkten för studien var att se hur svenska 

myndigheter/forskare och individer ser på radikalisering, för att sedan se vilka 

skillnader det finns. Det blev en kvalitativ studie på individ- och samhällsnivå. 

Att försöka förstå radikaliseringsprocessen har inte varit en enkel uppgift. 

Radikalisering är en komplex process som berör flera bakomliggande faktorer. 

Detta gjorde att studien fick en större betydelse av anledning att se vilka 

faktorer som gör att individer radikaliseras samt hur det går att motverka det. 

Säkerhetspolisen ger en inblick hur radikaliserings processen ser ut i det 

svenska samhället, vilket ger en ökad förståelse kring hur svenska 

myndigheter/forskare ser på radikalisering. Genom noggrann analys av texter 

och intervjuer kunde frågeställningarna besvaras på bästa sätt. Det 

förekommer flera faktorer på individ- och samhällsnivå om radikalisering 

samt hur de skiljer sig åt. 

  

Slutsatserna kring denna studie är att synen på radikalisering varierar på 

individ- och samhällsnivå. Svenska myndigheter/forskare uttalar sig att 

våldsbejakande extremister lockar till sig unga människor genom att utlova 

diverse saker. Individer blir hjärntvättade och utlovade att om de utför diverse 

dåd kommer de få komma till paradiset. ”Det är ett heligt krig mellan de trogna 

och de otrogna uttalar extremisterna”. Detta motiverar individer att utföra 

våldsdåd samt terrordåd, kontexter från Koranen förmedlas för att övertala 

individer att utföra våldsbrott mot de ”otrogna”. Människorna tror att det är 

Guds vilja att utföra våldsamheter bland individer med en annan ideologi. På 

individnivå tror individerna som intervjuades att radikalisering kan motverkas 

dels genom att olika religiösa aktörer samarbetar med varandra och att 

samhället satsar resurser på sysselsättningar för unga som riskerar att hamna i 

fel grupperingar.   
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4.7. Avslutning 

Syftet med studien var att undersöka vilka förklaringar till radikalisering och 

syn på radikaliseringens följder och möjligheter att motverka radikalisering 

ges av svenska myndigheter/forskare samt enskilda individer som 

intervjuades i det svenska samhället. Studien syftar därmed även till att 

granska vilka skillnader i synsätt det finns mellan de båda grupperna på 

individ- och samhällsnivå. Radikalisering är ett känsloladdat ämne som 

individer helst vill undvika eftersom våldsbejakande ideologier förändrar hur 

en individ ser sina medmänniskor. Radikalisering inom det svenska samhället 

behöver inte vara religiösa, det finns andra orsaker som gör att individer blir 

radikaliserade. Efter att ha undersökt textanalyser och intervjuer på individ- 

och samhällsnivå samt hur de skiljer sig åt. Rapporterna från myndigheterna 

är de mest gynnsamma eftersom de tog upp radikalisering på olika nivåer 

medan individer tar upp radikalisering ur ett personligt perspektiv.  

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att radikalisering kan motverkas genom ett 

samarbete på individ- och samhällsnivå. Detta genom att sysselsätta dagens 

ungdomar går det att avleda dem för att bli radikaliserad. Ett ökat samarbete 

mellan individer och myndigheter kan ge positiva följder för att handskas med 

radikalisering inom det svenska samhället. Det kan vara att undervisa 

individer om de svenska värderingarna och hur man skall bete sig mot andra 

medmänniskor. Genom att lära individer att alla är lika värda oavsett religiös 

åskådning, sexuell läggning samt etnicitet. En alternativ tanke kan vara att 

något kan ligga till grund i detta fenomen. På individnivå anser de att 

segregation är anledning till radikalisering. Det svenska samhället har en 

grundläggande faktor till radikalisering. Om det svenska samhället 

exempelvis lägger alla utlandsfödda inom ett område, vilket skapar ett ”vi mot 

dem” tänkande. Detta kan ha sin påverkan på radikalisering. Skulle det vara 

annorlunda om dessa förorter inte fanns och individerna är integrerade 

geografisk? 
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4.8. Framtida forskning  

Rehabiliterings- och återanpassningsprogram finns i flera länder, de erbjuder 

psykoterapi, yrkesutbildningar samt religiös utbildning till människor som har 

varit delaktiga i våldsbejakande islamistiska extremistgrupper Målet med 

dessa program är att hjälpa individerna att integreras in i samhället 

(Säkerhetspolisen 2010). Som framtida forskning kan det vara väsentligt att 

tillämpa dessa program i Sverige av anledning att se om det kan gynna kampen 

mot radikalisering. Exempelvis kan tio radikala individer gå ett 

rehabiliterings- och återanpassningsprogram. Individerna kan sedan följs upp 

efter en längre period för att se hur de förändras i deras tankesätt och 

beteenden. Individer som utgör ett hot för samhället enligt lag (SFS 1991:572) 

ska utvisas, såvida det inte föreligger skäl som strider emot detta. Sådana skäl 

kan innebära att individen riskerar att bli förföljd i dess ursprungsland. Det är 

därmed viktigt för samhället att dessa individer får rätt stöd, hjälp och 

vägledning för att bryta deras radikala föreställningar och beteenden. 

Rehabiliterings- och återanpassningsprogram kan möjliggöra denna process. 

Detta kan vara en lösningsfokuserad metod som på långsikt kan få individer 

att interageras i samhället, vilket kan gynna samhället positivt ur ett flertal 

aspekter. Forskningsområdet kan därför både vara viktig och central, dels i 

syfte med att förebygga radikalisering, dels i syfte med att arbeta med 

avradikalisering.   
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