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ABSTRACT 

Syftet med  denna uppsats är att nå en fördjupad förståelse av hur aktuell forskning beskriver 

fundamentalistiskt identitetsskapande inom islam, vilka personer som radikaliseras samt hur 

våldshandlingar legitimeras med hjälp utav denna identitetsuppbyggnad. Detta görs genom en 

litteraturstudie inom ämnet där Åkerdahls, Lindgrens och Säpos framställning av fenomenet 

jämförs. Min förhoppning är då att lyfta fram likheter och skillnader i dessa uppfattningar. Att ge en 

rättvisande beskrivning av islamistisk extremism är en komplex och ambitiös uppgift och min 

ambition ligger varken i att bevisa, förklara eller göra anspråk på någon sanning om detta 

mångsidiga fenomen utan ambitionen ligger i att kunna bidra till en fördjupad förståelse. 

Uppsatsens teoretiska ansatser bygger på en rapport från Säpo om islamistisk extremism; på Antoon 

Geels beskrivning av fundamentalism som meningssystem; Tomas Lindgrens omtolkning av det 

moraliska ansvaret som en del i våldslegitimering samt på Per- Olof Åkerdahls beskrivning av 

martyrideologin och förvaret av en kosmisk ordning som drivkraft till politiskt handlande. De 

textanalyser som gjorts har visat att skapandet av radikal fundamentalistisk identitet hänger samman 

med hur våld legitimeras i extremistiska miljöer. Analysen av särskilt Lindgrens bok har visat att 

legitimering av våld i huvudsak sker genom kognitiva omstruktureringar av det moraliska ansvaret. 
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1. INLEDNING 

1.1 Religiös identitet i postmodern tid 

Samspelet mellan religion och politik är ett mångsidigt och mycket intressant förhållande, i 

synnerhet när det gäller fundamentalistiska krafter, hur de uppstår och kommer till uttryck. 

Terrorattentaten mot USA den 11 september 2001 fick ett enormt medialt intresse världen över, där 

vikten inte låg i att betona aktörerna som enbart terrorister utan också som muslimer. 

Misstänksamheten mot religionen islam växte, delvis som en följd av att USA gjorde kriget mot 

terrorismen till ett globalt problem. Terrorism är ett problem, men i detta sammanhang skapades 

också nya problem då en islamisk identitet fått en mer negativt laddad betydelse. En grundläggande 

uppfattning hos Tariq Ali är att situationen USA/ Muslimska världen, speglar en kollision mellan 

islamisk religiös fundamentalism å den ena sidan, och en amerikansk imperialistisk fundamentalism 

med syfte att ”disciplinera världen” å den andra sidan.  Misstänksamheten mot islam i USA och 1

västvärlden måste ses i förhållande till hur också den muslimska världen ser på USA och 

västvärlden. Islam i egenskap av religion ska inte bära en kollektiv skuld för existensen av individer 

som väljer att utföra terroristdåd, lika lite som kristendom i egenskap av religion bör skuldsättas för 

terroristdåd utförda i Guds namn, kristna attentat är t ex ingen ny företeelse i USA. Händelserna och 

efterverkningarna från den 11 september 2001 är dock inte vad denna uppsats kommer att behandla 

men de utgör en, enligt min uppfattning, viktig utgångspunkt i förståelsen av hur islamistisk 

organisation  kommit att utvecklas. I denna uppsats undersöks radikal fundamentalism inom islam 

med syftet att söka fördjupad förståelse av fundamentalistiskt identitetsskapande samt hur religiösa 

våldshandlingar legitimeras med hjälp utav denna identitetsuppbyggnad. Detta görs genom en 

litteraturstudie inom ämnet där Åkerdahls, Lindgrens och Säpos framställning av fenomenet 

jämförs. Analysen består av tre delar, i den första undersöks skapandet av en fundamentalistisk 

identitet, i andra delen undersöks legitimering av våld i extremistiska miljöer och i sista delen har 

jag undersökt vilka personer som kan attraheras av extremistiska budskap. Efter varje avsnitt i 

analysdelen följer ett kort sammandrag där jag försökt lyfta fram likheter och skillnader mellan 

författarnas syn på det som undersökts. 

1.2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att nå en fördjupad förståelse av hur aktuell forskning 
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beskriver fundamentalistiskt identitetsskapande inom islam, vilka personer som radikaliseras samt 

hur våldshandlingar legitimeras med hjälp utav denna identitetsuppbyggnad.  

Jag har valt att arbeta utifrån följande frågeställningar då min förhoppning är att de ska ge en god 

uppfattning om syftet med uppsatsen: 

• Hur skapas radikal fundamentalistisk identitet enligt Åkerdahl och Lindgren? 

• Vilka likheter och skillnader finns det i den aktuella forskningen när det gäller synen på 

identitetsskapande? 

• Hur legitimeras våld i en extremistisk miljö enligt Åkerdahl och Lindgren?  

• Vilka likheter och skillnader finns det i den aktuella forskningen när det gäller synen på 

våldslegitimering? 

• Vilka människor radikaliseras in i grupper med militanta budskap enligt Åkerdahl, Lindgren och 

Säpo? 

• Vilka likheter och skillnader finns det i den aktuella forskningen när det gäller synen på 

radikalisering? 

1.3 AVGRÄNSNING 

Att ge en rättvisande beskrivning av islamistisk extremism är en komplex och ambitiös uppgift som 

kräver långt mer plats än vad som ryms i denna uppsats, jag har dessutom valt att enbart fokusera på 

en litteraturgenomgång av fenomenen med förhoppningen att nå fördjupad förståelse inom ett 

avgränsat område. Målet är inte att ge en heltäckande bild av varken fenomenet islamism, 

radikaliseringen av en fundamentalistisk identitet eller hur en sådan identitetsuppbyggnad används 

för att legitimera våld. Min ambition ligger därför varken i att bevisa, förklara eller göra anspråk på 

någon sanning om det fenomen som undersöks utan i att kunna bidra till en fördjupad förståelse av 

dem genom den jämförande textanalys uppsatsen grundar på. 

Att hitta tidigare forskning om islamisk fundamentalism har inte varit ett problem. Min sökning 

resulterade i mängder av vetenskapliga artiklar och publikationer som på olika sätt behandlar 

fenomenet islamisk fundamentalism. För att göra uppsatsen hanterbar valde jag att enbart fokusera 

på och jämföra skriftliga framställningar av uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjuer hade 

säkerligen berikat förståelsen av de frågor jag ställt men något problematiska att genomföra med 

tanke på att ämnet kan uppfattas som känsligt. Min bedömning blev således att en litteraturstudie 

lämpar sig bra som undersökningsmetod och urvalet av material föll helt enkelt på den litteratur jag 
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ansåg låg närmast uppsatsens syfte. 

1.4 FÖRFÖRSTÅELSE 

1.4.1 Politik & religion 

Min förståelse av fenomenet islamism grundar sig på att det är en företeelse som har både politiska 

och religiösa dimensioner varpå individer som drivs av en islamistisk ideologi kan ha både politiska 

och religiösa motiv till sina handlingar. 

1.4.2 Identitet  

I den mening begreppet identitet diskuteras och undersöks i arbetet så avser jag detta i samband 

med sociala aktörer, det är alltså en socialt konstruerad identitet som analyseras. Min förståelse av 

social identitet grundar sig på att det är något som skapas genom att en individ distanserar sig ifrån 

eller identifierar sig med olika sociala grupper t ex reaktiva rörelser som befinner sig i opposition 

till dominerande institutioner.  2

1.5 METOD 

Jag har valt ett kvalitativt angreppssätt i form av en litteraturstudie där jag i jämförande syfte 

undersökt Åkerdahls, Lindgrens och Säpos framställningar av fenomenet radikal islamism och detta 

har gjorts för att urskilja skillnader och likheter i författarnas uppfattning av fundamentalistiskt 

identitet och våldslegitimering.  

Den kvalitativa analysen handlar enligt Alvehus om att visa på verklighetens komplexitet, 

”meningar, eller innebörder, snarare än på statistiskt verifierbara samband” som en kvantitativ, 

faktabaserad analys gärna utgår ifrån då verkligheten anses mätbar.  För att göra det insamlade 3

materialet hanterbart har jag i analysmetoden valt att bearbeta litteraturen i tre faser; en öppen, en 

selektiv och en teoretisk.  Metoden är framförallt lämpad för att bearbeta ett empiriskt insamlat 4

material men jag har överfört metoden till textanalys där jag i första fasen läster igenom litteraturen 

och markerar de delar som anses ha störst relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar. Urvalet 

i denna textanalys görs utifrån tre av uppsatsens syftesfrågor med målet att urskilja kategorier, det 

vill säga att kunna kategorisera materialet utifrån dess relevans till de frågor som ställts;  

• hur radikal fundamentalistisk identitet skapas 
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• hur våld legitimeras i en extremistisk miljö 

• samt vilka människor som radikaliseras in i grupper med militanta budskap 

Utifrån dessa kategorier jämförs sedan författarnas framställning av begrepp och viktiga aspekter 

som berör fundamentalistiskt identitetsskapande och våldslegitimering med förhoppningen att 

tydliggöra likheter och skillnader i synen av det fenomen som analyseras. I fas två förfinas 

textanalysen av materialet och avgränsningar görs.  Den kategoriserade information analyseras 5

alltså ytterligare en gång och det material som bedöms vara överflödigt plockas bort, det vill säga 

att bortfallet varken bekräftar, ifrågasätter eller anses ha någon större relevans för tolkningen av 

uppsatsens syfte, eller för besvarandet av de frågor som ställts. I sista fasen blir uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter och olika teman mer framträdande och preciseras med hjälp utav de 

kategorier som skapats och vissa underkategorier växer fram bland annat behovet av en 

begreppsanalys, det vill säga en sammanställning av centrala begrepp och företeelser i uppsatsen.   

Den vetenskapsteoretiska grunden i uppsatsen skulle jag säga grundar sig på en hermeneutisk 

tolkande kunskapssyn som enligt Molander betonar förståelse framför förklaring, vilket lämpar sig 

bra i valet av kvalitativ metod där jag söker en fördjupad förståelse till de fenomen som behandlas.  6

En hermeneutisk syn på kunskap skiljer sig enligt Molander från positivismen, vars grundantagande 

kan definieras genom att ”naturen och det mänskliga livet styrs av lagar och regelbundenheten (…) 

kunskap kan enbart uppnås om de företeelser eller ting som kan observeras och erfaras genom våra 

sinnen”.  En hermeneutisk grundtanke däremot innebär att ”vi kan försöka förstå människor och 7

deras avsikter och uttryck, men inte fånga in beteenden i generella förklaringar eller teorier.”  8

Tolkning enligt Molander bygger på en ”noggrann analys av detaljerna i en text, en förståelse av 

texten som helhet och som kulturprodukt i en större historisk helhet,” och denna insikt brukar kallas 

för den hermeneutiska cirkeln.  Holme och Solvang beskriver modellen som det centrala i en 9

kvalitativ forskningsprocess; ”Modellen bygger på en analytisk åtskillnad mellan en 

värderingsmässig och en rent faktamässig uppfattning av den företeelse vi studerar. ”  Den 10
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hermeneutiska cirkel består i själva verket av två cirklar enligt Holme och Solvang, en kognitiv som 

har sin utgångspunkt i förförståelsen och en normativ i ”socialt grundade fördomar,” och det är i 

den senare forskarens förförståelse/förteori möts av nya erfarenheter och idéer.  Grundsatsen för 11

den hermeneutiska insikten är den förståelse modellen utgör; på samma sätt som en förståelse av 

helheten (kvantitativ metod) kräver en förståelse till delarna, kräver också en förståelse av delarna 

(kvalitativ metod) att helheten förstås utifrån exempelvis en historisk kontext.   12

1.6 TIDIGARE FORSKNING 

Den litteratur som valts som exempel på aktuell forskning är Tomas Lindgrens bok Fundamentalism 

och helig terror, Per-Olof Åkerdahls bok Självmordsbombare och korsriddare samt en rapport från 

SÄPO om Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Som bakgrundsmaterial tas här även upp 

Geels och Wikströms forskning kring fundamentalismens psykologi. 

1.6.1 Försvaret av en kosmisk ordning 

En kosmisk ordning kan enligt Åkerdahl förstås som en teoretisk, gudomlig plan, och med de 

instruktioner Gud ger till människan förväntas människorna genomföra och upprätta en kosmisk 

ordning, Guds plan i praktiken.  Vissa konflikter och krigshandling kan därmed vara ett försvar av 13

den kosmiska ordningen och dessa knyter han till den islamiska martyrideologins 

självmordsbombare;  

 ”När man för krig för att försvara den kosmiska ordningen, oavsett om denna ordning  

 endast är tänkt eller om den existerar som en reell ordning, så är huvudmålet varken politiskt 

 eller ekonomiskt. Huvudmålet blir att försvara någon form av balans i samhället, en balans 

 som är grundläggande för detta samhälle så att hela dess existens är beroende av denna  

 balans. Självmordsbombarnas syn på dagens samhälle är att denna  balans har gått förlorad 

 för de islamiska staterna genom den västerländska dominansen i mellanöstern och genom att 

 offra sitt liv i en självmordsattack kan de bidra till att återställa denna balans.”    14

Den kosmiska ordning som försvaras av islams heliga krigare, mujahidin är den muslimska 

världsordningen som teoretiskt sett finns i Koranen och den måste också upprättas i verkligheten 
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och mujahidin är beredda att dö som martyrer i detta försvar.   Al- Qaeda och Talibanerna är enligt 15

Åkerdahl tydliga exempel på rörelser som försvarar den kosmiska ordningen genom 

självmordsbombning.  16

1.6.2 Kognitiv omstrukturering  

Tomas Lindgren presenterar i boken Fundamentalism och helig terror sin tolkning av en teoretisk 

modell som utvecklats av psykologen Albert Bandura, en av den kognitiva behaviorismens främsta 

företrädare. Bandura menar att människor vanligtvis inte bryter mot sin egen moralkodex men att 

detta inte betyder; 

 ”att människor alltid är konsekventa i sitt moraliska beteende, tvärtom menar han är  

 många människor mycket selektiva i sin tillämpning av moralregler, och i vissa situa- 

 tioner finner många det lämpligt att helt bortse från vissa värderingar och normer.”    17

Modellen han utvecklat ger en bild av de omständigheter som underlättar en moralisk legitimering 

av våldshandlingar och den fokuserar på fyra kognitiva omstruktureringar; omtolkning av 

våldshandlingarna, undervärdering av våldets konsekvenser, undervärdering av den egna 

delaktigheten samt nedvärdering av offret.  18

1.6.3 Intratextuell förståelse av fundamentalism 

Antoon Geels redogör i boken Den religiösa människan för hur olika forskare tolkat och beskriver 

fundamentalismens psykologi. Ralph W. Hood Jr. har tillsammans med Peter C. Hill och W. Paul 

Williamson gjort en religionspsykologisk undersökning; The Psychology of Religious 

Fundamentalism, om religiös fundamentalism, där författarna framhåller att det är svårt att säga 

någonting om fundamentalisternas personlighet.  19

Hood, Hill & Williamson menar dock att fundamentalism kan beskrivas utifrån termer som 

identitet, meningssökande och känslan av att ha ett mål i livet och dessa termer gör att 

fundamentalism kan; 

 ”omskrivas som ett meningssystem som gör det möjligt för människan att uthärda i en  
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 ogästvänlig värld, att skapa mening och en känsla av sammanhang. Meningssystemet  

 innefattar både en syn på världen i stort och föreställningar om självet. Det som skiljer  

 fundamentalister från andra  grupper är att denna mening finns att söka i en helig text som 

 man håller för absolut sann. All mänsklig erfarenhet underordnas denna auktoritativa text.”    20

Geels menar att författarna i beskrivningen utgår ifrån ”ideala typer, dvs. tydliga exempel på 

grupper som identifierar sig med en fundamentalistisk hållning till världen,” och för att förstå 

fenomenet fundamentalism har de utvecklat en s.k intratextuell modell.  Modellen utgår ifrån att 21

människans tolkning av omvärlden och sig själv grundar sig på en helig text och Geels frågar sig 

hur man då ”hanterar perifer kunskap, dvs. sådan som inte omedelbart finns inom (intra) texten? 

(…) Svaret är att all perifer kunskap måste harmoniera med innehållet i den heliga texten,” den 

enda källan till mening för fundamentalister är den heliga texten.  Den intratextuella modellen 22

som rymmer den fundamentalistiska hållningen står enligt Geels beskrivning i kontrast till en s.k 

intertextuell förståelse av världen och självet, eftersom denna förståelse relaterar till modernitet. 

Heliga texter har inga absoluta sanningar enligt denna konstruktion eftersom ingen text kan göra 

anspråk på att innehålla den enda sanningen.  För fundamentalister är den heliga texten den enda 23

källan till mening och Hood, Hill och Williamson hänvisar i detta sammanhang till Aaron 

Antonovskys forskning KASAM, som står för känsla av sammanhang. Geels sammanfattar 

Antonovskys forskning genom beskrivningen att behovet av mening hos fundamentalismen kan 

kopplas till fyra behov;  

 ”avsikt (livet är inriktat på ett tänkt mål eller tillstånd), värde (ens handlingar är riktiga eller 

  rättfärdiga), ändamålsenlighet (man har en känsla av kontroll över    

  händelseförloppet) samt självuppskattning (livet har ett positivt värde). ”  24

När det gäller avsikt och värde tolkar Geels behovet av mening som en förtröstan om att Gud är den 

som kontrollerar allt, t ex från hälsa till död och för fundamentalister kan det innebära en 

övertygelse om att ”Gud ställer allt till rätta”, det finns en mening med exempelvis sjukdom.  Med 25
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ändamålsenlighet syftas på fundamentalismens önskan om att omvärlden stödjer deras hållning, 

Hood, Hill och Williamson lyfter fram detta genom det faktum att ”många fundamentalister tror på 

en teokratisk stat.”  26

1.6.4 Radikaliseringens fyra vägar 

I rapporten Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige har Brottsförebyggande rådet (Brå) och 

Säkerhetspolisen (Säpo) på uppdrag av regeringen gemensamt producerat ”fyra typfall” för att 

belysa olika vägar till radikalisering; Utagerarens väg, Grubblarens väg, Familjens väg samt 

Kontaktsökarens väg.  Typfallen har skapats i syftet att underlätta förståelsen av hur en person blir 27

mottaglig för radikalisering. De tre första har tagits fram av Säpo genom deras eget material som 

stöds av forskning om radikalisering och det fjärde typfallet togs fram av Brå i samarbete med 

externa forskare.  28

2. CENTRALA BEGREPP 

Nedan följer en beskrivning av några återkommande och centrala begrepp och det är dessa 

begreppsbestämningar jag valt att utgå ifrån i uppsatsen. 

2. 1 Fundamentalism 
Fundamentalism bygger på en övertygelse om vad som är den rätta uttolkningen. Castells definierar 

religiös fundamentalism som en; 

 ”konstruktion av en kollektiv identitet genom att det individuella beteendet och   

 samhällets institutioner identifieras med normer som härletts från Guds lag, tolkad av en  

 otvetydig auktoritet som förmedlar mellan Gud och människorna.”  29

Religiös fundamentalism enligt Castells handlar om mer än konservatism eftersom 

fundamentalisterna ”kämpar i Guds tecken” och har svårt att komma överens med andra som inte 

delar deras hängivenhet.  30

!11

 Geels & Wikström, 2012. s. 42326

 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (PDF) 2010. s. 43 27

    http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb   
    (2015- 04- 03)

 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (PDF) 2010. s. 43 28

    http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb   
    (2015- 04- 03)

 Castells, 1998. s. 2729

 Castells, 1998. s. 2730

http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb
http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb


Svanberg och Westerlund grundar sin definition av religiös fundamentalism i beskrivningen hur den 

pågående globaliseringen hotar särskilt religioner med ”markant universella anspråk,” såsom 

kristendom och islam eftersom den bryter upp tidigare autonoma institutioner.  Författarna menar 31

att detta är en utmaning ”religiösa företrädare kan svara på med intensifierad mobilisering.”  32

Åkerdahl menar att den islamiska fundamentalismen som rörelse; 

  ”måste ses som en proteströrelse mot moderniteten och inte som en fortsättning på den  

 traditionella teologiska förståelsen (…) Det som skiljer fundamentalistisk  islam från  

 traditionell är att traditionell islam aldrig går utanför de uttalanden  som redan finns i sharia 

 medan en fundamentalistisk islam kan bygga vidare på denna grund och därifrån göra nya 

 uttalanden ”  33

Den islamiska fundamentalismen kan enligt Åkerdahl betecknas som ”ett sätt att definiera islams 

roll i det moderna samhället.”  34

2. 2 Islamism - politisk islam 
Begreppet islamism används enligt Säpo, som refererar till en definition av Hjärpe; 

     ”för att göra åtskillnad mellan människor som bekänner sig till islam och anser sig    

      vara muslimer respektive människor som är anhängare av ett synsätt där islam upp   

      fattas som en hel samhällsordning och därmed innefattar politiska perspektiv.”  35

Islamism betecknar en form av politisk islam där det förutom en religiös grund även finns en 

politisk ideologi. En islamistisk ideologi har på olika sätt en strävan efter att förena religion och 

politik eftersom deras föreställningar om ett rättroget sätt att liv innebär att samhället ska styras 

utifrån religiösa föreskrifter.  

2. 3 Radikal islamism & extremism 
Begreppet extremism används av Säpo som en radikal form av islamism och används för att; 

”beskriva rörelser, ideologier eller personer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. 
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Vissa av dem utövar eller stödjer våld för att förändra samhället i önskad riktning.”  Islamistiska 36

extremister kan antingen stödja eller utöva ett ideologiskt motiverat våld för att främja sin sak och 

en grundtanke inom islamistisk extremism är de argument och idéer som redogör för att ”islam är 

utsatt för angrepp såväl från västerländska länder som från vad som upplevs vara korrumperade 

muslimska ledare som inte står för den tolkning av islam som förespråkarna för dessa idéer anser 

vara den enda sanna.”   37

2. 4 Jihad & heliga krigare 
Jihad kan förstås som ett heligt krig inom islam. Esposito beskriver Jihad som ett krig för Guds 

räkning och de som för detta krig ”engagerar sig i en religiös- politisk handling, ett heligt krig.”  38

De heliga krigarna i Jihad kallas mujahidin och dessa ”belönas i detta liv med seger och krigsbyte. 

De som stupar i striden kommer att belönas med evigt liv såsom martyrer (shahid ’vittne’) för sin 

tro.”  39

Begreppet Jihad används enligt Lindgren av muslimska företrädare när de talar om ”legitim 

krigsföring.”  Det problematiska med begreppet Jihad är dock att det har olika betydelser; 40

”hjärtats jihad bär meningen om en kamp mot inre böjelser, tungans jihad till tal som främjar det 

goda och bekämpar det onda”, när dessa båda jihad förenas och sker på Guds väg används ibland 

beteckningen ’det större jihad’ (al-jihad al-akbar) vilket står i kontrast till ’det mindre jihad’ (al-

jihad al-asghar) som även kallas ’svärdets jihad’ (jihad al-sayf) och avser användandet av militära 

medel för att försvara islam, Guds verk i världen.”  Jihad i dess militanta betydelse kan lite 41

förenklat ses som ett heligt försvarskrig, vars anförare har en övertygelse om att de utför Guds vilja 

när de som trogna muslimer försvarar islam och Guds verk från de som upplevs utgöra ett hot. 

!
!
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2. 5 Radikalisering 
Med radikalisering avses enligt Säpo; ”den process som leder till att en person eller en grupp stödjer 

eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak.”  Det finns ingen enighet i 42

definitionen av radikalisering och inte heller i ”uppfattningen om radikaliseringsprocessen och 

orsakerna bakom fenomenet.”   Genom att se radikalisering som en social process går det dock 43

enligt Säpo ändå att identifiera vissa likheter i olika ideologiska sammanhang, och dessa går att 

finna i de drivkrafter och dragningskrafter som påverkar radikalisering.  44

3. ANALYS 

3. 1  Skapandet av en fundamentalistisk identitet  

Termer som identitet, meningssökande och känslan av att ha ett mål i livet gör enligt Geels 

beskrivning i boken Den religiösa människan att fundamentalism kan omskrivas som ett 

meningssystem som gör det möjligt för en person att uthärda i en ogästvänlig värld, att skapa 

mening och en känsla av sammanhang.  Ett sådant behov har ökat i takt med den senaste årens 45

förändringar i fråga om ”globalisering, internationalisering och växande migrationsströmmar,” 

skriver Göran Larsson.  Han menar att det är i mötet mellan ”det globala och det lokala som de 46

flesta spänningar och kulturkrockar sker,” när det globala upplevs som ett hot skapas ett behov av 

att försvara en religiös eller kulturell identitet.  Han påpekar även att samtidigt som utvecklingen 47

inneburit nya möjligheter har den också skapat nya problem och som jag tolkar dessa processer är 

det i den här utvecklingen en modern extremistisk identitet fått utrymme att skapas. Den 

sekulariseringsprocess globaliseringen medfört i form av exempelvis traditionella frigörelser har 

öppnat upp samhället för olika religiösa och kulturella föreställningar och sekularisering är 
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”förutsättningen”  för att religiös fundamentalism överhuvudtaget ska kunna uppstå hävdar 48

Åkerdahl, som även menar att en fundamentalistisk religionsidentitet uppkommit som en protest 

mot i synnerhet, ”modernitetens grundtankar,” vilket han anser vara särskilt tydligt inom islam.  49

Lindgren hävdar att fundamentalism kan identifieras utifrån ideologiska och organisatoriska 

kännetecken och hänvisar till ett forskningsprojekt om fundamentalism vid University of Chicago. 

 Ideologiska kännetecken i fundamentalistiska rörelsers meningssystem är enligt Lindgren 50

framförallt att ”de uppkommit som en reaktion mot religionens marginalisering i samhället, att de 

har en tydlig selektivitet i lära och motstånd, utpräglat dualistiskt tänkande och en övertygelse om 

absoluta sanningar och ofelbara kunskapskällor.”  Absolutism och ofelbarhet kännetecknar enligt 51

Geels ett fundamentalistiskt förhållningssätt till världen och rymmer en intratextuell förståelse där 

den heliga texten är den yttersta auktoriteten och källan till mening.  52

Det dualistiska tänkandet i fundamentalistiska rörelsers meningssystem delar upp verkligheten i 

exempelvis gott och ont, trogna och otrogna. Åkerdahl menar att världen utanför den 

fundamentalistiska gruppen kan ses som ”besmittad, syndig och dömd medan världen innanför 

gruppen är ren och består av återstoden.”  Ett sådant dualistiskt tänkande exemplifierar Lindgren 53

med islamistiska rörelser där han menar att det enligt dessa grupper finns två alternativ att möta 

framtiden på, det ena är islam och det andra okunnighetens väg, för islamister är ”islam ett 

allomfattande meningssystem som innesluter hela människan, hela samhället och hela skapelsen.”   54

Esposito beskriver i boken Islam den raka vägen den islamiska fundamentalismens ideologiska syn 

på följande sätt; det är ett allomfattande system och orsaken till att muslimska samhällen 

misslyckats beror på att de avvikit ”från islams raka väg och följt en västerländsk väg som präglas 

av sekulära, materialistiska ideologier och värden.”  För att samhället ska förnyas krävs en 55

återgång i form av en religio- politisk och social reformation som hämtar inspiration från den första 
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stora islamiska rörelsen som leddes av profeten Muhammed och en sådan återislamiseringsprocess 

kräver hängivna muslimer som driver andra och är villiga att kämpa och dö i Jihad. Men för att 

upprätta Guds styre och en ”sann islamisk samhällsordning” måste en västinspirerad civilrätt 

ersättas med sharia, islamisk rätt, och inflytandet från väst måste fördömas.  Modernisering i sig 56

behöver inte vara fel, vetenskap och teknik accepteras om de underordnas islamiska 

trosföreställningar.  För extremister är en islamisk styrelse inte ett alternativ utan ett krav och en 57

befallning från Gud och Jihad är en religiös plikt som medför att alla sanna troende är skyldiga att 

bekämpa otrogna eller otroende regeringar och individer. Radikala fundamentalistiska rörelser 

kräver total lydnad.   58

Organisatorisk kännetecknas fundamentalistiska grupper enligt Åkerdahl genom att ha en utvald 

elit, skarpa gränsdragningar mellan de som lever i synd och de som är räddade, en auktoritär 

uppbyggnad med en karismatisk ledare och tydliga beteendekrav exempelvis för klädkod, musik 

och aktiviteter när det gäller gruppens medlemmar.   59

Gränsdragningarna som dras mellan den fundamentalistiska gruppen och andra grupper som lever 

utanför är relaterat till de dualistiska inslagen i de fundamentalistiska meningssystemen och främjar 

enligt Lindgren ”gruppernas identitetsskapande i och med att den egna identiteten formas och 

befästs i kontrast mot de andra.”   60

Castells hävdar i boken Identitetens makt att sociala rörelser måste förstås genom sina egna termer, 

det vill säga efter ”vad de säger att de är. Deras praktik är deras egendefinition.”  Alla sociala 61

rörelser hävdar Castells är symtom på samhället oavsett om de är konservativa, revolutionerande 

eller militanta, och alla påverkar de med skiftande intensitet och resultat våra sociala strukturer; ”de 

är meningsbärande tecken på nya sociala konflikter, embryon till socialt motstånd och i vissa fall 

social förändring.”  Castells syn på sociala rörelser och deras uppkomst kan förstås ur också ett 62

religionssociologiskt perspektiv. Émile Durkheim betonade att en religion ska förstås i sin kulturella 
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kontext, och hans ståndpunkt i synen på religion som en social konstruktion definieras i följande 

beskrivning; ”Religion is a system of ideas by means of which people represent to themselves the 

society of which they are members and the opaque but intimate relations that they have with it. ”   63

Castells beskrivning av sociala rörelser som ett resultat av samhället kan tillsammans med 

Durkheims definition, där även religionen placeras bland socialt konstruerade rörelser, innebära att 

sekulära ideologier kan förklaras på samma sätt som religiösa ideologier. Denna tanke finns även 

hos Åkerdahl som genom begreppet försvarare av den kosmiska ordningen inom kristendom 

kommer fram till att sekulära ideologier såsom kommunism, nazism och fascism kan ses som 

försvarare av en kosmisk ordning, inom islam är al -Qaeda och Talibanerna exempel på 

organisationer och rörelser med ett försvar av en kosmisk ordning.    64

Castells idé om att sociala rörelser måste förstås utifrån vad de själva påstår att de är och vill uppnå 

stämmer in på Åkerdahls beskrivning av begreppet försvarare av den kosmiska ordningen; 

”Grundtanken i begreppet försvarare av den kosmiska ordningen är att inte se de grupper som sänt 

ut självmordsbombare och attackerat på andra sätt som i första hand terrorister utan att se dem som 

de själva ser sig, nämligen som försvarare av en hotad världsordning som de uppfattar som en del 

av en kosmisk ordning.”  Med kosmisk avser Åkerdahl att den fungerar som en grundläggande 65

ordning upprättad av Gud i Koranen, och för de individer som ser sig själva som försvarare av en 

sådan ordning blir det också mer ”logiskt” att ta på sig en martyrroll och vara beredd på att dö för 

Guds sak.  66

När det gäller gruppers identitetsskapande genom gränsdragningar vilar detta enligt Lindgren även 

på en så kallad ”metakontrastprincip” vilket innebär att medlemmarna i en grupp ofta upplever 

skillnaden mellan den egna gruppen och andra grupper som större än skillnader inom den egna 

gruppen. Detta är möjligt eftersom individernas fundamentalistiska identitet betonas på bekostnad 

av den personliga identiteten vilket leder till att individens upplevelse av sig själv blir att hon/han är 

en utbytbar representant för den fundamentalistiska gruppen samtidigt som en auktoritativ syn på 

eliten eller gruppens ledare förstärks.   67
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Analys av skillnader och likheter 

Både Lindgren och Åkerdahl hävdar att fundamentalism kan identifieras utifrån ideologiska och 

organisatoriska kännetecken och de tycks därmed dela Geels förståelse av att fundamentalism kan 

omskrivas som ett meningssystem. Castells syn på identitetsskapande grundar sig på att sociala 

rörelser måste förstås utifrån vad de själva påstår att de är och vill uppnå eftersom deras praktik är 

deras egendefinition. Castells ide tycks delas av också Åkerdahl vars syn på identitetsskapande 

inom extremistisk islamism tycks vila på ett försvar av den kosmiska ordningen i den mening att en 

person frivilligt tar på sig en martyrroll för att vittna om den sanning som upprättats av Gud i 

Koranen vilket innebär att de grupper som sänt ut självmordsbombare och attackerat på andra sätt  

inte i första hand bör ses som terrorister enligt Åkerdahl utan som de själva ser sig, nämligen som 

försvarare av en hotad världsordning som de uppfattar som en del av en kosmisk ordning. Ett annat 

exempel på hur Castells tankar om sociala rörelser används är enligt mig Espositos beskrivning av 

extremistisk islam som bygger på att upprätta Guds styre och en sann islamisk samhällsordning. Det 

skapas med andra ord en motståndsidentitet som kräver att en västinspirerad civilrätt ersättas med 

den islamiska rätten sharia samt att inflytandet från västvärlden fördöms. Espositos beskrivning av 

extremistisk islam och Castells idé om att alla sociala rörelser är symtom på samhället och resultat 

av dess sociala strukturer känns igen hos också Lindgren och Åkerdahl eftersom de båda  beskriver 

den islamiska fundamentalistiska identiteten som en protest mot i synnerhet modernitetens 

grundtankar. I Åkerdahls beskrivning av fundamentalistiska rörelsers meningssystem nämns ett 

dualistiskt tänkande som delar upp verkligheten i exempelvis trogna och otrogna och det han menar 

är att världen utanför den fundamentalistiska gruppen kan ses som besmittad. I likhet med Åkerdahl 

lyfter också Lindgren fram ett dualistiskt tänkande och exemplifierar med islamistiska rörelser där 

han menar att det enligt dessa grupper finns två alternativ att möta framtiden på, det ena är islam 

och det andra okunnighetens väg och i en sådan verklighet som Lindgrens påstående visar på görs 

en skarp gränsdragning liksom den Åkerdahl beskriver genom att världen delas in i trogna och 

otrogna. Lindgren menar att identitetsskapande genom gränsdragningar också vilar på en 

metakontrastprincip som leder till att medlemmarna i en grupp ofta upplever skillnaden mellan den 

egna gruppen och andra grupper som större än skillnader inom den egna gruppen men enligt både 

Åkerdahl och Lindgren finns en auktoritär uppbyggnad som kretsar kring en karismatisk ledare. 

Lindgrens syn på gränsdragningar som en del i skapandet av fundamentalistisk identitet liknar 

Åkerdahl slutsats om att fundamentalistiska grupper kännetecknas organisatoriskt genom att ha en 

utvald elit, skarpa gränsdragningar mellan de som lever i synd och de som är räddade och 
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litteraturen har visat att det är viktigt att söka förstå fundamentalistiska grupper utifrån deras 

egendefinition. Identitetsskapande sker på olika sätt men är i regel en reaktion mot religionens 

marginalisering i samhället och för radikala fundamentalistiska identiteter inom islam är en av 

drivkrafterna att västerlandet upplevs hota och attackera den islamiska världsordningen. 

3. 2 Legitimering av våld i extremistiska miljöer 

Jan- Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen har skrivit boken Etik i arbete med människor där de 

tar upp moraliskt ansvar för andra och sig själv. Författarna menar att moral och etik hör ihop med 

hur människan förhåller sig till livet som helhet, och livet kan inte isoleras till utvalda bitar;  

 ”etiskt tänkande för många människor sker inom ramar som sätts i religion, livssyn,  

 livstolkning och självförståelse. Dessa ramar innebär att det vi gör som moraliska aktörer är 

 förbundet med ett helt liv och inte kan förstås isolerat från vem vi annars är.”   68

De hävdar också att ”alla våra handlingar, motivationer och attityder är moraliskt laddade,” och 

skiljer då mellan negativ och positiv egoism, själviskt beteende resp. moralisk medvetenhet och 

hänsyn till andra människor och sig själv.  När Henriksen & Vetlesen menar att alla våra 69

handlingar, motivationer och attityder är moraliskt laddade utgår de från att det alltid finns en 

moralisk medvetenhet i hur människor agerar, man kan välja att agera rätt eller fel. De menar 

samtidigt att det kan vara svårt att agera moraliskt rätt i alla situationer men det finns en ”moralisk 

kompass” att ta till hjälp och det är samvetet som antingen kan ange riktningen för våra moraliska 

val eller spegla samhällets normativa förväntningar.  Detta innebär att människans samvete i olika 70

situationer kan styras av antingen tankar som skapar välmående eller ånger på ett individuellt plan 

eller av ett konsekvenstänkande som utgår från samhällets eller den närmaste omgivningens såsom 

familj och vänners normer och förväntningar.  

De grupper som använder ett religiöst motiverat våld lider enligt Lindgren oftast av någon form av 

”ekonomisk frustration, förolämpningar eller förödmjukelser och dessa uttrycks vanligtvis i det sätt 

varpå våldshandlingarna utformas,” en del medlemmar kan ha upplevt detta direkt medan andra har 

erfarenhet genom gruppidentiteten.  Ett tydligt exempel på det senare är enligt Lindgren, Usama 71
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bin Ladins identifikation med det libanesiska folkets lidande och han menar att det stämmer med 

den forskning som visat att hat och hämnd utgör en motiverande faktor för människor som valt att 

ansluta sig till terrorgrupper.  Det problematiska med teorin om frustration och aggression menar 72

Lindgren är dock om den används för att förklara religiöst våld eftersom sambanden mellan 

frustration och aggression huvudsakligen bygger på att det inte finns något syfte bortom 

våldshandlingen; ” Våldet är ett mål i sig själv och inte ett medel för att nå ett bestämt mål.”   73

Inom islam kan Jihad förstås som ett legitimt heligt krig, och självmordsbombare som tagit på sig 

en martyrroll kan används som verktyg i dessa krig. Ordet martyr betyder vittne och innebär enligt 

Åkerdahl att ”man vittnar om sanningen i sin tro genom sin död, man blir ett blodsvittne.”  För att 74

accepteras som martyr måste personen frivilligt offra sitt liv för religionen eller ideologin och inom 

islam hävdar Åkerdahl, är martyrskapet idag tätt förknippat med självmordsbombare. Men de 

personer som valt att offra sitt eget liv och civila människors liv i en självmordsattack ser inte 

handlingen som ett självmord.  De ser inte heller attacken som ett anfallskrig utan som ett 75

försvarskrig mot i första hand västvärlden.   76

Självmord är ovillkorligt förbjudet inom islam hävdar Esposito liksom angrepp på civila människor 

eftersom endast Gud har rätt att ta det liv han beviljat.  I Koranens sura 6:151 finns följande rad 77

”Tag inte andras liv - Gud har förklarat (livet) heligt - annat än i rättfärdigt syfte.”  Samtidigt som 78

budskapet kan tyckas tydligt lämnas innebörden öppet för tolkning, vad är ett rättfärdigt syfte? Att 

dö för guds sak är något helt annat än självmord skriver Åkerdahl, en självmordsbombare har 

identifierat sig i en martyrroll och kan motiveras av tron på att det egna offret faktiskt bidrar till ett 

bättre liv för andra människor.  Dessa självmord beskrivs av Åkerdahl som altruistiska med 79

hänvisning till Durkheims terminologi som gör skillnad på så kallade egoistiska självmord och 
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altruistiska som utförs för att främja en sak som en grupp kämpar för.  En slutsats Åkerdahl 80

kommer fram till i synen på hur självmordsbombare ska förstås är kopplat till individens 

identitetsutveckling och Åkerdahl menar att det är den idébaserade identiteten som motiverar fram 

detta; En person som står inför valet att ta på sig en martyrroll och bli ”självmordsbombare befinner 

sig i en dialog med en idébaserad identitet som innehåller en martyrideologi,” och detta kan då leda 

till ett altruistiskt självmord.  81

Enligt Lindgren utför människor vanligtvis inte våldshandlingar som innebär att de tvingas släppa 

på moraliska övertygelser, men de innebär inte att människor är konsekventa vad gäller moraliskt 

beteende, tvärtom menar Lindgren, är många människor väldigt selektiva i sin tillämpning av 

moralregler; ” i vissa situationer finner många det lämpligt att helt bortse från vissa värderingar och 

normer.”  Banduras modell preciserar de omständigheter som underlättar en moralisk legitimering 82

av våldshandlingar fokuserar på i huvudsak fyra kognitiva omstruktureringar: omtolkning av 

våldshandlingarna; undervärdering av våldets konsekvenser; undervärdering av den egna 

delaktigheten samt nedvärdering av offret.  83

Lindgren hävdar att ”moraliskt berättigande av de egna handlingarna kan ske genom att de 

definieras som nödvändiga för att säkra den egna gruppens existens och välmående eller att man via 

våldshandlingarna kan säkra grundläggande värden som exempelvis demokrati, fred och rättvisa.” 

 Det här innebär att situationen omdefinieras så att den egna gruppen framställs som ett offer, eller 84

riskerar att bli ett offer för den andres aggression. Lindgren menar att en sådan omtolkning är vanlig 

när radikala grupper legitimerar sina våldsdåd, för islamister är exempelvis en sådan omdefiniering 

nödvändig för att ”våldshandlingarna ska kunna legitimeras utifrån de principer som gäller för det 

rättfärdiga, legitima kriget.”  Andra sätt att legitimera våld genom omtolkning är att jämföra 85

handlingarna med större och mer omfattande våld exempelvis genom att den skada man åsamkar 

inte är i närheten av den skada den andre orsakat, vilket gör de egna våldshandlingarna framstår 

som mer acceptabla. Användandet av språk, t ex förskönande beskrivningar kan i vissa situationer 

också vara av stor betydelse, den person som anger orsaker till det som händer har ett inflytande 
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över hur omgivningen tolkar och bildar sig en uppfattning av det som sker vilket därmed även kan 

få konsekvenser för hur personer väljer att agera.   86

En moralisk undervärdering av våldets konsekvenser är möjligt enligt Lindgren om våldshandlingen 

medvetet kan ”minimeras, ignoreras eller avsiktligt feltolkas.”  Modern vapenteknologi har gjort 87

det enklare att förneka handlandets konsekvenser menar Bandura; ”Dödandet är numera ofta 

opersonligt och sker på distans, vilket innebär att den som utför våldet inte behöver se eller höra 

konsekvensen av sina egna handlingar.”  De terrororganisationer som använder självmordsattacker 88

som strategi är enligt Lindgren ett exempel på hur våldet kan ignoreras eftersom forskning (Stern, J 

2004) visat att en självmordsattack sällan beslutats av den som utför handlingen; 

”självmordsbombaren har litet eller inget inflytande över beslutet.”  Klyftan mellan de som fattar 89

beslut och de som tvingas utföra dem kan därmed enligt Lindgren vara en anledning till att våldet 

kan undervärderas och genomföras. 

En undervärdering av det egna ansvaret vid legitimering av brutalt våld handlar om att frånsäga sig 

det yttersta ansvaret för våldets konsekvenser. Detta sker enligt Lindgren genom att ansvaret flyttas 

till någon annan eller sprids mellan olika aktörer, ett exempel på en ansvarsfördelning är  de som 

planerar ett våldsdåd och de som faktiskt utför handlingen. Lindgren menar att ”när en person 

endast har ansvar för en liten del av en samordnad våldshandling flyttas snabbt fokus från syftet 

med handlingen till detaljer av det egna uppdraget.” I extremistiska religiösa grupper är det vanligt 

att ansvaret för våldsdåd läggs på övernaturliga aktörer, såsom Gud vilket Lindgren hävdar är 

tydligt i de val av koranverser som ofta reciteras i ”videotestamenten som brukar följa på 

självmordsattacker.”  Kollektiva beslut och kollektivt genomförande av våldsdåd kan också göra 90

att ansvaret förskjuts och enligt Bandura medför det att personer i gruppen kan agera mycket mer 

våldsamt än det skulle gjort i de fall de själva skulle varit ansvariga. Kollektivt delande av ansvar är 

tydligt inom nästan alla större religiöst motiverade terrorattacker menar Lindgren eftersom de 

planeras och utförs av en grupp. 

Nedvärdering av offret är det fjärde sättet att legitimera en våldshandling och komma över 
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moraliska regler, det handlar om att avhumanisera offret exempelvis genom att människovärdet tas 

bort och personen reduceras till ett objekt utan mänskliga egenskaper. I detta sammanhang menar 

Lindgren att språket som används för att beskriva personer eller grupper har en avgörande betydelse 

för synen på andra människor, ett exempel Lindgren tar upp på språklig avhumanisering är Imam 

Samudra som i en diskussion om terrorattacken mot World Trade Center betecknar amerikanerna 

och deras allierade som ”monsters avföda.”  Att betrakta människor som personifieringar av det 91

onda är ett effektivt sätt att avhumanisera och legitimera våld mot etniska, religiösa eller politiska 

grupper som upplevs utgöra ett hot mot nationen eller religionen. Enligt Lindgren är ett sådant 

resonemang exempelvis tydligt i många extremistiska islamiska organisationers beskrivning av 

israelerna och de våldsdåd de utfört på Västbanken och Gazaremsan.  Avhumanisering av en 92

grupp innebär inte att det alltid handlar om att definiera människor som omänskliga, det kan 

innebära att det yttersta ansvaret flyttas till offret för att de av olika orsaker anses gjort sig förtjänta 

av det.  

Analys av skillnader och likheter 

När det gäller våld har självmordsattacker mer eller mindre stått i fokus hos både Åkerdahl och 

Lindgren, då dessa terrorhandlingar ur ett islamistiskt perspektiv och enligt min tolkning kan ses 

som det största offret, det vill säga i den mening att livet kan ses som det dyrbaraste och heligaste 

människan har att offra eftersom självmordet ovillkorligt förbjuds enligt Koranen. Åkerdahl hävdar 

att martyrskapet idag är tätt förknippat med självmordsbombare och att de personer som valt att 

offra sitt eget liv och civila människors liv i en självmordsattack inte ser handlingen som ett 

självmord.  De ser inte heller attacken som ett anfallskrig utan som ett försvarskrig mot 93

västvärlden. Teorin om försvaret av en kosmisk ordning är central hos Åkerdahl och genom att se 

våldet som ett försvar menar han att det kan legitimeras med tron på att det egna offret faktiskt kan 

bidra till något bättre. Åkerdahls beskrivning kan delvis svara på hur våld legitimeras i de fall en 

människa frivilligt väljer att offra sitt liv men som Lindgren skriver har forskning visat att de 

terrororganisationer som använder självmordsattacker som strategi är exempel på hur ansvaret för 

våld kan ignoreras då dessa självmordsattacker sällan beslutats av den som utför handlingen. Till 

skillnad från Åkerdahl vars syn på våld i vissa avseenden kan tyckas grunda sig på människans fria 
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vilja att begå en självmordsattack betonar Lindgren det motsatta, det vill säga klyftan mellan de som 

fattar beslut och de som tvingas utföra dem. Självmordsattacker har sällan beslutats av den som 

faktiskt utför handlingen menar Lindgren och hävdar att denna klyfta är orsaken till att våldsattentat 

kan genomföras och undervärderas, exempelvis genom en kollektiv fördelning av ansvar, attentatets 

konsekvenser och en avhumanisering av offren. När det rör sig om terrorhandlingar söker inte 

Lindgren beskriva självmordsbombare utifrån en individs identifikation med en martyrideologi utan 

snarare utifrån en kollektiv identifikation med den egna gruppen där våldet legitimeras genom  

trogenhet till gruppens ledare eller ideologi, som tillåter eller förespråkar en nedvärdering och 

avhumanisering av de människor som mister livet till följd av självmordsattentatet. Några av de 

omstruktureringar fundamentalistiska grupper gör för att legitimera våld är en omtolkning av 

våldets konsekvenser och för islamistiska grupper är det exempelvis nödvändigt att legitimera våld 

utifrån Jihad, ett heligt legitimt krig. Lindgrens syn på självmordsattacker grundar sig på att dessa 

används som en strategi av terrororganisationer medan Åkerdahls syn grundar sig på att 

självmordsbombare identifierat sig i en martyrroll och kan motiveras av tron på att det egna offret 

bidrar till ett bättre liv för andra människor. För att accepteras som martyr inom islam måste en 

personen frivilligt offra sitt liv för religionen eller ideologin hävdar Åkerdahl men han menar 

samtidigt att en idébaserad identitet kan leda till ett altruistiskt självmord och att detta utförs för att 

främja en sak som en grupp kämpar för. Detta innebär att Åkerdahl i likhet med Lindgren kan se 

ideologin i extremistiska grupper som en betydande faktor när det gäller legitimering av våldsdåd 

men Åkerdahl tycks inte vilja erkänna en gruppbaserad identitet eller ideologi makten över en 

individs beslut utan det sker om individen frivilligt väljer att identifiera sig med gruppen eller 

ideologin och ta på sig en martyrroll. Både Åkerdahl och Lindgren kan med andra ord se ideologin i 

en extremistisk grupp som potentiell förklaring åt hur våld kan legitimeras moraliskt men Åkerdahl 

skiljer sig från Lindgren genom synen på martyrskap eftersom rollen som självmordsbombare 

kräver individens fria vilja att dö för sin tro. 

3. 3 Vilka personer attraheras av extremistiska budskap? 

I Säpos undersökning av extremism har de sökt svara på varför vissa människor radikaliseras medan 

andra inte gör det och de har kommit fram till följande resultat genom att hänvisa till olika forskare; 

”en faktor flera forskare utpekat som central dels för aktivism i allmänhet (Thomas Olesen 2009), 

dels för radikalisering och anslutande till våldsbejakande extremistgrupper i synnerhet (Marc 
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Sageman 2004), är sociala band till personer som redan är aktiva.”  Jämförande studier mellan 94

kristna väckelserörelser, vänsterextrema terroristgrupper i Tyskland och Italien samt islamistiska 

rörelser i Egypten har  visat att grupperna växer via sociala nätverk, och enligt Säpo är nätverket 

inledningsvis mer betydelsefullt än ideologin. Insikten om att banden mellan människor i 

extremistmiljöer är sociala, åtminstone från en början har enligt Säpo stor betydelse för förståelsen 

av radikalisering som social, det är en slags socialiseringsprocess.  95

Säpos sammanställning av drivkrafter och dragningskrafter har visat att det finns många orsaker till 

att en person kan attraheras av de ideologiska budskap islamistiska extremistgrupper sprider.  En 

annan förståelse till varför vissa människor radikaliseras presenteras av Esposito som hävdar att 

identitet idag är ett problem för många muslimer bosatta i USA och västvärlden, han skriver att livet 

”som en religiös minoritet i en dominerande kultur som ofta är okunnig om eller fientlig till islam 

har gett många muslimer en känsla av marginalisering och maktlöshet.”  96

Attentaten som utfördes av Anders Behring Breivik i Norge den 22 juli 2011 var en attack mot det 

mångkulturella samhället där muslimer fått en plats skriver Åkerdahl. Breivik hann döda 8 personer 

i Oslo och 69 personer i Utøya och ”motiveringen till hans attack var att islam höll på att ta över 

Norge och att det var det politiska etablissemanget som tillät detta.”  Breiviks ansåg att något 97

måste göras och tog på sig den uppgiften, skriver Åkerdahl som även ger följande förståelse till 

händelsen; ”Det faktum att Breivik anser att han befinner sig i krig och att Europa idag står inför en 

attack från islam pekar mot att det våld han utövat är en form av fundamentalistiskt våld där han 

försvarar den europeiska ordningen. På så vis påminner han om självmordsbombarna bortsett ifrån 

att han inte har utfört något självmordsuppdrag. Sättet han utfört sina attacker på där han har gjort 

det helt öppet visar emellertid på en beredskap att själv offra livet. Denna handlingar passar väl in i 

modellen försvar av den kosmiska ordningen eftersom hans syfte är att försvara det norska 

samhället mot muslimer, vilka han beskriver som djur.”  Att beskriva människor som djur kan som 98
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tidigare nämnts ses som en språklig avhumanisering som Lindgren menar underlättar brutala 

våldsdåd.  

Åkerdahl lyfter i beskrivningen av Breivik även fram att man lätt kan få intrycket av att han lider av 

någon ”slags störning som gör honom likgiltig för andra människors lidande, vilket kan ha legat till 

grund för att han dödat så många människor.”   99

Lindgren tar upp några personlighetspsykologiska faktorer som kan ligga till grund för att 

människor utför våldsdåd och Åkerdahls förståelse av Breivik kan kännas igen i Lindgrens 

beskrivning av narcissism. En person med en narcissistisk personlighet kan enligt Lindgren vara 

mer benägen än andra att begå vissa typer av våldshandlingar, ”det har bland annat att göra med en 

bristande förmåga till empati och medlidande, föreställningar om att de egna våldshandlingarna 

kommer att ha mycket större konsekvenser än vad som är realistiskt att tänka sig samt grandiosa 

föreställningar som kan få en person att spela Guds straffande roll i världen.”  Lindgren lyfter 100

fram forskare inom politisk psykologi, Jerrod M. Post till exempel som menar att många terrorister 

lider av narcissism och borderline- personlighetsstörningar som gör att de har ett behov av att kunna 

”projicera sina egna svagheter på en yttre fiende som man sedan kan attackera. Detta innebär, enligt 

Post, att dessa personer finner terrorismens polariserande retorik särskilt attraktiv då den alltid 

förlägger problemet hos de andra.”   Även om vissa våldshandlingar kan förklaras i termer av 101

narcissism menar Lindgren dock att det ännu inte finns tillräckliga empiriska belägg för att detta 

skulle kunna förklara varför vissa personer begår våldshandlingar i Guds namn.  

En slutsats hos Lindgren är dock att en fundamentalistisk identifikation sker bl a genom 

”avpersonalisering och anonymisering,”  samt att helt ”normala människor” kan socialiseras in i 102

en våldskultur och omvandlas till mördare.  Kognitiva omstruktureringar av det moraliska 103

ansvaret kan på olika sätt ge våldshandlingen legitimitet och Banduras modell underlättar en sådan 

moralisk legitimering.  Även situationens makt är ibland en avgörande faktor för att normala 

människor ska omvandlas till mördare menar Lindgren. Kontexten spelar en stor roll, ”det handlar 

både om den omedelbara situation en person befinner sig i vid en given tidpunkt och den 
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omgivande kulturella kontexten. Den omedelbara situationens inflytande över människors 

handlande kan man bland annat se i de forskningsresultat som visat att en soldats villighet att döda 

en annan människa märkbart ökar i takt med att den fysiska distansen till offret ökar (…) De 

personer som finns närvarande i en omedelbar situation kan också påtagligt inverka på individens 

benägenhet att begå våldshandlingar. Det handlar dels om hur medlemmar i en utegrupp kan främja 

aktualiserandet av en fundamentalistisk identitet, dels hur betydelsefulla medlemmar av den egna 

gruppen kan utöva ett avgörande inflytande över individens agerande.”   104

3. 3. 1 Radikaliseringen av en fundamentalistisk identitet 

I Säpos rapport om våldsbejakande islamistisk extremism som sammanställdes på uppdrag av 

regeringen tar Säpo upp beteendekraven på medlemmar som en del av indoktrineringen och 

radikaliseringsprocessen. Säpo hävdar att en avsaknad av sociala aktiviter är vanligt bland 

extremistiska gruppers medlemmar då dessa kan fungera som en distraktion från gruppen. ”Den 

sociala isoleringen bidrar till att göra indoktrineringen extra effektiv,”  menar Säpo varpå en av 105

slutsatserna pekar på att en orsak till att en persons världsbild förändras ofta är knuten till en allt 

större isolering från samhället.  Det här kan möjligen förstås i samband med vad Lindgren 106

beskrev om att betona den fundamentalistiska identiteten på kostnad av en reduceringen av den 

personliga identiteten.  

Geels beskrivning av fundamentalism som ett meningssystem – som gör det möjligt för en person 

att uthärda i en ogästvänlig värld, att skapa mening och en känsla av sammanhang – kan delvis 

kännas igen i Säpos beskrivning av radikalisering. I rapporten ges ett flertal exempel på drivkrafter 

och dragningskrafter som på olika sätt utgår ifrån en grupps eller en individs upplevelser av världen 

som just ogästvänlig. Dessa krafter beskrivs dock som riskfaktorer till radikalisering, inte som 

upphov till radikalisering i sig.  Några av de drivkrafter Säpo bedömer som möjliga orsaker till 107

islamistisk extremism är upplevda globala orättvisor; upplevt förtryck av folkgrupp, land eller 

!27

 Lindgren, 2009. s. 230104

 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (PDF) 2010. s. 58 105

    http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb   
    (2015- 04- 03)

 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (PDF) 2010. s. 39 106

    http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb   
    (2015- 04- 03)

 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (PDF) 2010. s. 34 107

    http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb   
    (2015- 04- 03)

http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb
http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb
http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb


religion; diskriminering av en själv eller andra; utanförskap för en själv eller andra; 

meningssökande; personliga trauman eller tragedier; våldsfascination: frustration över bristande 

resultat genom användandet av demokratiska kanaler; och en vilja att göra skillnad.   108

Dessa drivkrafter skapar olika dragningskrafter menar Säpo och det som kan locka en person att 

ansluta sig till en extremistisk grupp är en känsla av makt eller kontroll; betydelse eller status i 

gruppen; social gemenskap eller vänskap; tillhörighet; meningsfullhet; tydliga livsregler att hålla sig 

till; attraktiva ideologiska argument; trygghet; äventyrskänsla; och övertygelsen om att man står för 

det goda och bekämpar det onda.  De upplevelser och känslor Säpo beskriver som drivkrafter och 109

dragningskrafter är inte något unikt för personer som väljer att stödja en extremistisk grupp eller 

begå våldshandlingar men de kan tillsammans med andra faktorer fungera som en ”inkörsport till 

våldsbejakande extremism.”  Radikaliseringsprocesser inom olika ideologiska kontexter har 110

enligt Säpo stora likheter både gällande drivkrafter och dragningskrafter som påverkar 

radikalisering och olika faser i en sådan process. Säpo har även kommit fram till att den 

huvudsakliga orsaken till att vissa unga söker sig till extremistiska grupper vanligtvis handlar mer 

om sociala och känslomässiga orsaker än ideologiska.   111

De fyra typiska radikaliseringsvägar rapporten redogör för har ”baserats på empiriskt material men 

med stöd av forskning”  som utförts av Säpo och Brå och dessa vägar eller typfall har skapats i 112

syfte att underlätta förståelsen av hur en person blir mottaglig för radikalisering samt för att ge 

förslag på hur radikalisering kan motverkas  då Säpo ”kontinuerligt arbetar med att förebygga, 113

motverka och förhindra alla former av våldsbejakande extremism, oavsett ideologiska förtecken. 
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Uppdragets innehåll innebär således inte några nya eller utvidgade arbetsuppgifter för 

myndigheten.”  114

De fyra vägarna till radikalisering är enligt rapporten; 

• Utagerarens väg – identifieras med en person som har sociala eller psykologiska problem vilka 

bidrar till att personen blir utagerande exempelvis genom att bryta mot samhällets regler och 

normer ”för att få uppmärksamhet, söka spänning eller skapa sig en identitet.”  115

• Grubblarens väg – kännetecknas av ett sökande och istället för att bli utagerande vänder personen 

sig inåt för att finna mening te x genom att läsa och studera de sociala, politiska eller religiösa 

orättvisor han/hon upplevt. Det är därför inte ovanligt att personen ”väljer en intellektuell väg in i 

extremism” och vissa kan ses som självradikaliserade.   116

• Familjens väg – kännetecknas av personer som vuxit upp bland radikala personer och upplever 

det radikala som normalt, vilket leder till att radikalisering inte är ett stort steg för personen. 

Vägen kan gå genom familj eller andra i den ”omedelbara sociala närmiljön; släkt, familjevänner 

och klasskamrater.”  117

• Kontaktsökarens väg – identifieras med en person som söker kontakt med en extremistisk person 

eller grupp. En person som radikaliseras in i extremism på den här vägen kan lockas av närhet och 

gemenskap, antingen till en person eller genom den ”sociala gemenskap och sammanhållning” 

gruppen erbjuder.  118

Analys av skillnader och likheter 

Enligt Säpo utgör de sociala banden till personer som redan är aktiva inom extremistiska grupper en 

central faktor när det gäller radikalisering. Säpos sammanställning av drivkrafter och 

dragningskrafter har visat att det finns många orsaker till att en person kan attraheras av de 
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ideologiska budskap islamistiska extremistgrupper sprider och dessa faktorer beskrevs i analysens 

första del under rubriken radikaliseringen av en fundamentalistisk identitet, då dessa krafter även 

kan förstås som en grund till den ideologi som bygger upp en extremistisk identitet.  

I Åkerdaahls beskrivning av Breiviks attentat i Norge liknar han Breivik med självmordsbombare 

med motiveringen att attentatet gjordes helt öppet och med en beredskap att själv offra livet, denna 

handling passar väl in i modellen försvar av den kosmiska ordningen eftersom syftet var att försvara 

det norska samhället mot muslimer. Åkerdahl menar också att man lätt kan få intrycket av att han 

led av någon slags störning som gjorde honom likgiltig för andra människors lidande, vilket kan ha 

legat till grund för attentatet. När det gäller vilka människor som attraheras av militanta budskap så 

tycks Åkerdahl alltså lyfta fram en personlighetsstörning som en möjlig förklaring till terrorattentat 

och självmordsattacker. Lindgren kommer in på samma spår när han tar upp några 

personlighetspsykologiska faktorer som kan ligga till grund för att människor utför våldsdåd. 

Lindgren hävdar i likhet med Åkerdahls beskrivning, att en person med en narcissistisk personlighet 

kan vara mer benägen än andra att begå vissa typer av våldshandlingar. Lindgren lyfter fram 

forskning inom politisk psykologi som pekat på att många terrorister lider av narcissism och 

borderline- personlighetsstörningar men även då vissa våldshandlingar kan förklaras i termer av 

narcissism menar Lindgren till skillnad från Åkerdahl att det ännu inte finns tillräckliga empiriska 

belägg för att detta skulle kunna förklara varför vissa personer begår våldshandlingar i Guds namn.  

Lindgren anser att en fundamentalistisk identifikation sker genom avpersonalisering och 

anonymisering och han påstår att helt normala människor kan socialiseras in i en våldskultur och 

omvandlas till mördare. I denna omvandling menar Lindgren att kontexten och den omedelbara 

situation personen befinner sig i är en avgörande faktor för att normala människor kan omvandlas 

till mördare. Lindgrens slutsats är att de personer som finns närvarande i en omedelbar situation har 

inflytande och kan inverka på en individs benägenhet att begå våldshandlingar.  

När det gäller radikaliseringen av en fundamentalistisk identitet tycks Säpos slutsats vara den att 

orsaken till att en persons världsbild förändras ofta är knuten till en allt större isolering från 

samhället vilket stämmer med vad både Lindgren och Åkerdahl kommer fram till och kanske i 

synnerhet Lindgren då han betonar den fundamentalistiska, gruppbaserade identiteten på bekostnad 

av att den personliga identiteten reduceras. 

Säpos kartläggning av drivkrafter och dragningskrafter utgår ifrån en grupps eller en individs 

upplevelser av världen som ogästvänlig. Dessa krafter beskrivs som riskfaktorer till radikalisering  

och de kan tillsammans med andra faktorer fungera som en inkörsport till våldsbejakande 
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islamistisk extremism. De upplevelser och känslor Säpo beskriver som drivkrafter och 

dragningskrafter är som de själva skriver inte något unikt för personer som väljer att stödja en 

extremistisk grupp eller begå våldshandlingar men de hävdar underligt nog ändå genom sin 

kartläggning att upplevelser såsom;  

 globala orättvisor, upplevt förtryck av folkgrupp, land eller religion; diskriminering av en 

 själv eller andra; utanförskap för en själv eller andra; meningssökande; personliga trauman 

 eller tragedier; våldsfascination: frustration över bristande resultat genom användandet av 

 demokratiska kanaler; och en vilja att göra skillnad 

tillsammans med de känslor som kan locka en person att ansluta sig till en extremistisk grupp;   

 en känsla av makt eller kontroll; betydelse eller status i gruppen; social gemenskap eller 

 vänskap; tillhörighet; meningsfullhet; tydliga livsregler att hålla sig till; attraktiva  

 ideologiska argument; trygghet; äventyrskänsla; och övertygelsen om att man står för det 

 goda och bekämpar det onda  

kan vara upplevelser och känslor som fungerar inkörsport till våldsbejakande islamistisk extremism. 

Att dessa krafter enligt Säpo kan driva en individ eller grupp till radikalisering liksom deras slutsats 

att den huvudsakliga orsaken till att vissa unga söker sig till extremistiska grupper oftast handlar 

mer om sociala och känslomässiga orsaker än ideologiska skapar en idé åt vilka faktorer som kan 

ligga bakom radikaliseringen av en individ eller grupp men jag anser att vissa av de känslor och 

upplevelser Säpo beskriver såsom meningssökande, frustration över bristande resultat genom 

användandet av demokratiska kanaler, social gemenskap eller vänskap liksom trygghet och 

äventyrskänsla är något de allra flesta människor säkert har eller kommer att uppleva någon gång. 

Genom att sätta en diagnos på och kategorisera ett tillstånd eller en känsla som någonting potentiellt 

farligt eller fel genom att ta upp den som riskfaktor i en rapport om religiös extremism anser jag i 

sin tur kan leda till en ökad marginalisering eller diskriminering av grupper i samhället och i detta 

fall muslimer då det är just islamistisk extremism Säpos rapport behandlar. Min åsikt är att Säpos 

kartläggning av drivkrafter och dragningskrafter i själva verket kategoriserar upplevelser och 

känslor som kan innefatta helt vanliga människor, det vill säga troende muslimer helt utan avsikt att 

begå några våldsdåd och människor helt utan sympati med islamistiskt organiserad extremism. Det 

som sker är enligt min åsikt att alla muslimer utmålas som potentiella extremister eftersom de har 

eller kommer kunna uppleva några av de känslor Säpos kartläggning beskriver och detta innebär att   

Säpos rapport kan innefatta en kartläggning av helt vanliga människor. Det är intressant att också 

Lindgren hävdar att just helt vanliga människor kan omvandlas till mördare, det vill säga att helt 
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normala människor kan socialiseras in i en våldskultur och omvandlas till mördare. Säpo hävdar att 

de genom att fastställa specifika upplevelser och känslor lyckats arbeta fram olika typfall, det vill 

säga olika typer av människor som kan riskera att radikaliseras och detta har de alltså lyckats med 

genom att studera människor innan de radikaliserats in någon grupp. När det gäller vilka människor 

som kan attraheras av extremistiska budskap så skiljer sig Lindgrens syn från Säpo genom att han 

utgår ifrån den omvandling som sker när en fundamentalistisk identifikation reducerar en 

personbaserad identitet, det vill säga att han tittar på en individ eller grupp som redan radikaliserats. 

Både Åkerdahl och Lindgren menar att det är svårt att tala om personlighet när det gäller att svara 

på vilka människor som kan radikaliseras. Åkerdahl anser dock att en personlighetsstörning kan 

vara en möjlig förklaring till terrorattentat och självmordsattacker och Lindgren kommer in på 

samma spår när han tar upp några personlighetspsykologiska faktorer som kan ligga till grund för 

att människor utför våldsdåd. En person med en narcissistisk personlighet kan enligt Lindgren 

exempelvis vara mer benägen än andra att begå vissa typer av våldshandlingar men tillskillnad från 

Åkerdahl anser Lindgren att det ännu inte finns tillräckliga empiriska belägg för att detta skulle 

kunna förklara varför vissa personer begår våldshandlingar i Guds namn. 

4. DISKUSSION 

De textanalyser som gjorts har visat liknande framställningar av de fenomen som undersökts men 

det finns också olikheter. När det gäller legitimering av våldsdåd kan Åkerdahls beskrivning delvis 

svara på hur våld legitimeras men det rör sig om de fall då en människa frivilligt väljer att offra sitt 

liv, men som Lindgren skriver har forskning visat att de terrororganisationer som använder 

självmordsattacker som strategi är tydliga exempel på hur ansvaret för våld kan ignoreras då dessa 

attacker sällan beslutats av den som utför handlingen. Det finns med andra ord en intressant skillnad 

i Åkerdahls och Lindgrens framställning av självmordsbombare liksom i författarnas syn på hur 

våldsattentat som begås av islamistiska extremister ska förstås.  

Min tolkning av Åkerdahls syn på självmordsbombare är att de i större utsträckning handlar om ett 

individuellt val där personen frivilligt tar på sig en sådan martyrroll medan självmordsbombarens 

inflytande över beslutet av Lindgren framställs vara litet eller obefintligt, det handlar om en 

påtvingad roll. Skillnaden i framställningen kan rimligen bero på att de undersökt 

självmordsbombare utifrån olika syften; Åkerdahl vill åt martyrideologin i en idébaserad identitet 

som motiverar en person att ta på sig en roll som kräver ett offer av det egna livet. Lindgren tycks 

vara mer inriktad på hur självmordsbombare används som verktyg i krig och hur deras moraliska 
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ansvar bryts ner av en extremistisk identitet i syfte att legitimera självmordsattacker och annat våld.  

Synen på självmordsattacker har också varit en central del i besvarandet av frågeställningen som rör 

hur fundamentalistisk identitet skapas. Både Lindgren och Åkerdahl hävdar att fundamentalism kan 

identifieras utifrån ideologiska och organisatoriska kännetecken men det finns skillnader i synen på 

identitetsskapande inom extremistisk islamism. Enligt Åkerdahl vilar identitetsskapande på ett 

försvar av den kosmiska ordningen i den mening att en person frivilligt tar på sig en martyrroll för 

att vittna om den sanning som upprättats av Gud i Koranen. Lindgren lyfter fram ett dualistiskt 

tänkande och exemplifierar med islamistiska rörelser där han menar att det enligt dessa grupper 

finns två alternativ att möta framtiden på, det ena är islam och det andra okunnighetens väg. För 

islamister finns då endast ett rätt val enligt min tolkning och när Lindgren sedan hävdar att islam för 

islamister är ett allomfattande meningssystem som innesluter hela människan, hela samhället och 

hela skapelsen blir det lätt att förstå vad han menar med att låta en fundamentalistisk identitet växa 

på bekostnad av en individuell och personlig identitet. Detta skiljer sig från Åkerdahls beskrivning 

av det frivilliga valet eftersom det i Lindgrens fall inte är fråga om människans frivilliga val att låta 

en fundamentalistisk identitet, exempelvis en martyrroll växa på bekostnad av en individuell 

identitet. Att den personliga identiteten reduceras för att betona den fundamentalistiska är en åsikt 

som delas av Säpo och då som ett resultat av en allt större isolering från samhället. 

När det gäller Säpos rapport har den varit till hjälp i besvarandet av hur radikalisering går till och 

vilka personer som attraheras av militanta budskap. Men jag anser att det finns ett problem med 

Säpos rapport och kartläggning av riskfaktorer som tagits fram i syfte att ge en bild av islamistisk 

extremism och radikalisering. Det problematiska anser jag vara att Säpo – som kontinuerligt arbetar 

med att förebygga, motverka och förhindra alla former av våldsbejakande extremism – kategoriserat 

typfall genom en kartläggning av drivkrafter och dragningskrafter som kan leda till att en person 

radikaliseras. Det jag ställer mig frågande till är om inte Säpos kartläggning av riskfaktorer och 

deras sammanställning av så kallade typfall i själva verket kan ge upphov till de konflikter eller 

livssituationer de söker beskriva i sin rapport. När Säpo talar om förebyggande åtgärder angående 

hur radikalisering kan motverkas och samtidigt kategoriserar grupper/individer utifrån just de 

riskfaktorer de själva identifierat, det vill säga förtryck, diskriminering eller marginalisering undrar 

jag om de inte själva skapar utrymme för att en grupp/individ faktiskt kan radikaliseras. Säpo 

skriver visserligen att de upplevelser och känslor man utgått ifrån i beskrivningen av riskfaktorer 

inte indikerar på att en person är extremist eller riskerar att bli det, men ska de ta hänsyn till detta 

försvinner kanske hela syftet med att ta fram olika typfall?  Min textanalys av både Åkerdahl och 
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Lindgren har visat att det är svårt att tala om specifika personligheter när det gäller att svara på vilka 

människor som radikaliseras in i grupper med extremistiska budskap därför ställer jag mig frågande 

till hur Säpo tänkt när det beskriver människor utifrån vad som kan tolkas vara just olika 

personligheter eller egenskaper, det vill säga utifrån de radikaliseringsvägar som beskrivits; en 

utagerande väg, en grubblande väg, en kontaktsökande väg och familjens väg. 

Jag vill också lyfta fram att när ickeradikala människor upplever de känslor Säpo beskriver genom 

sina typfall så kan dessa personer identifieras som potentiella riskfaktorer och detta kan upplevas 

som något kränkande vilket leder till att Säpos rapport kan innefatta en kartläggning av helt vanliga 

människor. När det gäller Säpos utredning kan det därmed vara nödvändigt att fråga sig hur de 

överhuvudtaget kommit fram till dessa riskfaktorer i form av känslor och upplevelser? I analysen av 

vilka människor som kan attraheras av militanta budskap har tidigare nämnts att Säpo genom att 

fastställa specifika upplevelser och känslor anser sig ha lyckats arbeta fram olika typfall, det vill 

säga olika typer av människor som kan riskera att radikaliseras. Enligt min tolkning påstår Säpo 

därmed att de riskfaktorer som identifierats också utgör basen av hur de lyckats ta fram typfall 

genom att studera helt vanliga människor innan de radikaliserats in i någon extremistisk grupp. I 

rapportens redogörelse över de fyra typiska radikaliseringsvägar eller processer som tagits fram i 

samarbete med Brå förefaller det tydligt att typfallen baserats på empiriskt material men med stöd 

av forskning. De hänvisar till forskare i flera fall men det framgår aldrig vad det empiriska 

materialet består av. Har Säpo och Brå exempelvis intervjuat människor som sagt att de riskerar att 

radikaliseras? Detta framgår inte i rapporten vad jag kan se och om det empiriska materialet består 

av egna erfarenheter, iakttagelser, utredningar etc. undrar jag varför Säpo valt att inte redogöra för 

detta material. 

Även om jag ställer mig frågande till hur Säpo kommit fram till den beskrivning som ges av 

fundamentalistisk islam och radikalisering, anser jag att rapporten ändå berör något av det 

essentiella i diskursen, exempelvis i den alltmer intensiva debatt om våldsbejakande islamism som  

idag förs i Sverige. Jag personligen skulle önska att forskningen kring extremistisk islam fokuserar 

mindre kring hur dessa personer rättfärdigar självmordsbombningar och andra våldsdåd för sig 

själva och mer kring varför radikalisering sker och fortsätter öka i samhället. Radikaliseringen till 

extremistiska grupper och av enskilda individer med islamistisk anknytning är idag ett omtalat 

problem och även om forskning, exempelvis Lindgren och Åkerdahl vars fokus ligger i att beskriva 

hur självmordsbombningar och andra våldsdåd legitimeras givit värdefulla insikter i hur en 

islamistisk föreställningsvärld kan se ut och fungera anser jag att också frågan varför bör ställas 
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oftare och kanske i synnerhet av organisationer såsom Säpo och Brå. I framtiden skulle jag se fram 

emot att läsa en rapport av Säpo som behandlar den radikala extremismens utveckling i Sverige och 

som tar upp orsaker till varför en islamistisk radikalisering sker idag. En sådan rapport skulle kunna 

peka på eventuella brister i det svenska samhället och leda till ett utvidgat samarbete mellan 

exempelvis Säpo och olika muslimska företrädare ute i samhället, vilket på sikt kan bidra till att 

radikalisering motverkas mer effektivt. Kanske skulle en sådan rapport även kunna förtydliga hur 

och varför Säpo kategoriserar människor genom typfall och mot vilken bakgrund en sådan 

kategorisering anses möjlig. 

5. SAMMANFATTNING 

Att träda in i rollen och söka förstå en islamistisk föreställningsvärld har inte varit en enkel uppgift, 

inte heller att besvara de frågor som ställdes inledningsvis trots de avgränsningar som gjorts. Även 

om denna uppsats inte på långa vägar ger en heltäckande beskrivning av fenomenet islamistisk 

extremism så har de jämförande textanalyser av fundamentalistiska meningssystem – som berör 

både de ideologiska och organisatoriska kännetecken Åkerdahl, Lindgren och delvis Säpo tar upp – 

givit en god inblick i extremistiska miljöer och därigenom en förståelse av hur radikaliserade 

identiteter kan skapas. 

För att besvara en av de frågor som ställdes inledningsvis så kan skapandet av en fundamentalistisk 

identitet ske med hjälp utav olika ideologiska och organisatoriska faktorer och här visade analysen 

på stora likheter. Lindgren, Åkerdahl och Säpo menar att en avgörande faktor i radikalt 

fundamentalistiskt identitetsskapande är absolutism och ofelbarhet där en intratextuell förståelse av 

Koranen som den yttersta auktoriteten medför en övertygelse om att man står för det goda och 

bekämpar det onda. Den forskning som analyserats tycks även vara enig i uppfattningen om att det 

utifrån detta förhållningssätt görs skarpa gränsdragningar mellan den egna gruppen och andra 

grupper vilket hänger samman med ett utpräglat dualistiskt tänkande som genom olika metoder 

utmålar de människor utanför den egna gruppen som fiender och detta besvarar även 

frågeställningen som handlar om hur våld legitimeras. När det gäller våldslegitimering och synen på 

självmordsbombare finns dock en intressant skillnad mellan Åkerdahl och Lindgren. Åkerdahls syn 

på självmordsbombare är att de i större utsträckning handlar om ett individuellt val där personen 

frivilligt tar på sig en sådan martyrroll medan självmordsbombarens inflytande över beslutet av 

Lindgren framställs vara litet eller obefintligt, det handlar om en påtvingad roll. Skillnaden kan bero 

på att de undersökt självmordsbombare utifrån olika syften: Åkerdahl vill åt martyrideologin i en 
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idébaserad identitet som motiverar en person att ta på sig en roll som kräver ett offer av det egna 

livet, medan Lindgren tycks vara mer inriktad på att ge en psykologisk beskrivning av hur 

självmordsbombare används som verktyg i krig och hur deras moraliska ansvar bryts ner av en 

extremistisk identitet i syfte att legitimera självmordsattacker och annat våld.  

När det gäller fundamentalistiskt identitetsskapande delar både Åkerdahl, Lindgren och Säpo 

uppfattningen att det på individnivå innebär att den idébaserade identiteten, vilken grundar sig på 

den fundamentalistiska gruppens självförståelse, betonas på bekostnad av en personbaserad 

identitet. Även om Säpo delar denna uppfattning skiljer sig rapporten avsevärt från Åkerdahl och 

Lindgren när det gäller den sista frågeställningen. Åkerdahl och Lindgren anser det vara svårt att 

tala om personlighet när det gäller att svara på vilka människor som kan radikaliseras, båda anser 

dock att personlighetspsykologiska faktorer i vissa fall kan vara bakomliggande orsaker till att 

människor utför terrorattentat, självmordsattacker och andra våldsdåd, men som Lingren tar upp i 

sin slutsats krävs fler bevis om personlighetspsykologiska faktorer ska användas för att förklara 

varför vissa människor begår våldsdåd. Även om Säpo tycks hålla med om detta och deras 

presentation av driv- och dragningskrafter visat att det finns många orsaker till att en person kan 

attraheras av de ideologiska budskap som islamistiska extremistgrupper sprider så anser de själva 

att de typfall som skapats kan underlätta förståelsen av hur en person blir mottaglig för 

radikalisering. Säpos tolkning av det material som ligger till grund för hur de lyckats kategorisera 

potentiella extremister har varit svår att granska eftersom det enligt mig inte framgår vad materialet 

består av. Dessutom bygger de drivkrafter och dragningskrafter som tas upp i rapporten nästan 

uteslutande på en individs upplevelser av omvärlden som ogästvänlig och som jag nämt tidigare kan 

det enligt min åsikt vara problematiskt om inte missvisande att bedöma sådana upplevelser som 

möjliga orsaker till islamistisk extremism. Detta kan leda till en ökad marginalisering och ett 

utanförskap som både Lindgren och Åkerdahl, men också Säpo själva beskrivit som en riskfaktor 

när det gäller extremistisk organisation.  
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