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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur IS-rekryteringen går till i Sverige samt 

att ta reda på möjliga anledningar till varför vissa personer från Sverige ansluter sig till 

IS. Jag ämnade även undersöka den nya lagstiftningens eventuella påverkan på IS-

rekryteringen. För att uppnå mitt syfte genomförde jag sju semistrukturerade intervjuer 

med personer som i sina yrkesroller kommer i kontakt med frågor som rör 

våldsbejakande islamistisk extremism. IS-rekryteringen i Sverige sker både på sociala 

medier och i fysiska miljöer. Sociala medier och Internet utgör dock främst en 

inspirationskälla medan den största delen av rekryteringen sker på fysiska platser. Ofta 

sker rekryteringen inom informella grupper men det finns även specifika rekryterare. 

Det är främst unga personer som rekryteras. Ofta handlar det om en kombination av 

olika orsaker till varför dessa personer ansluter sig. Vissa gemensamma riskfaktorer har 

identifierats, exempelvis utanförskap, identitetssökande och sociala orättvisor men 

anledningarna är ofta väldigt individuella. 
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Title: The recruitment to the Islamic state 

- A qualitative study concerning the recruitment to the Islamic state in Sweden 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to examine the recruitment to the Islamic state as well as 

viewing possible reasons and motives for joining the Islamic state. Furthermore I also 

intended to examine the impact of the new amendment of the law concerning terrorist 

crimes. The study is based on seven semi-structured interviews with persons who work 

with this kind of questions. Social media is an important part of the radicalization and 

recruitment to the Islamic state. General motives for joining the Islamic state are for 

example alienation, social injustice or a search for identity. Nevertheless the process of 

radicalization and recruitment are individual and vary between different persons. 
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1. Inledning 

 

Allt fler personer från västerländska samhällen väljer att resa till Syrien och Irak för att 

ansluta sig till den terrorstämplade gruppen islamiska staten (IS). Säkerhetspolisen (SÄPO) 

framhåller i sin årsbok (2014:56) att det främst rör sig om män mellan 18 och 30 år men även 

allt fler kvinnor rekryteras. Peresin och Cervone (2015:499) menar att ungefär tio procent av 

islamiska statens västerländska medlemmar utgörs av kvinnor. Oftast är det personer med 

rötter i muslimska länder som ansluter sig till IS. En del har invandrat till Sverige i vuxen 

ålder men de flesta har anlänt när de var barn, eller är födda i landet. I vissa fall handlar det 

också om etniska svenskar som konverterat till islam som vuxna (Sandelin 2013:227).  

Internet är ett viktigt verktyg för radikaliseringen och rekryteringen och islamiska staten har 

varit väldigt angelägen om och skicklig på att sprida sin propaganda via sociala medier. Detta 

kan enligt Napoleoni (2014:19) vara en anledning till en så pass global publik. Napoleoni 

(2014:93f) beskriver islamiska statens propaganda som ”ett högteknologiskt företag som sköts 

av experter”. IS utnyttjar en uppsjö av kanaler för att sprida sitt budskap. De förfinar bilderna 

och framställer livet som IS-anhängare som spännande och äventyrligt. Livet som skildras i 

propagandan stämmer dock sällan överens med verkligheten. Det är emellertid inte enbart 

sociala medier och Internet som utgör verktyg för radikalisering och rekrytering till IS utan 

fysiska miljöer är också av stor betydelse. 

 

Beträffande radikalisering definierar SÄPO det på följande vis:  

 

”när en grupp eller individ successivt uppfattar olagliga våldsmetoder som 

legitima för att uppnå sina politiska mål” (SÄPO 2015:44).  

 

Min studie är avgränsad till en svensk kontext och kommer att beröra rekryteringen till IS i 

Sverige. Fram till den första april 2016 har det enligt svensk lagstiftning inte varit olagligt att 

aktivt delta i terrorgruppers träningsverksamhet, att finansiera sådan verksamhet eller att göra 

terrorresor. Terrorresor innebär att en individ reser utomlands för att delta i eller träna för 

terrorhandlingar. Den första april i år (2016) infördes ändringar i lagen (2002:444) om straff 

för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall samt i lagen (2010:299) om straff 

för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan 

särskild allvarlig brottslighet. Lagändringarna innebär bland annat ett särskilt straffansvar för 

en person som reser eller påbörjar en resa till ett annat land med avsikt att begå terroristbrott. 
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Ändringarna gäller också då en individ tar emot eller ger utbildning gällande terroristbrott 

(Riksdagen 2016-04-13). 

 

Det är först under de senaste åren som man verkligen har börjat arbeta för att motverka 

rekrytering och radikalisering i Sverige. Exempelvis utsågs i juli år 2014 en nationell 

samordnare mot våldsbejakande extremism med huvuduppdraget att stärka och stödja lokal 

samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. I det arbetet inkluderas tre typer 

av extremism nämligen islamistisk-, vänster- samt högerextremism. Samordnaren ska även 

sträva efter att öka kunskapen och främja utvecklingen av förebyggande metoder gällande 

våldsbejakande extremism och samverkar med olika myndigheter som ingår i en 

referensgrupp. Samordnaren uppmanar samtliga kommuner att upprätta en handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism. Trots detta hade, den 20 april 2016, endast 127 av landets 290 

kommuner en handlingsplan. Mona Sahlin var ansvarig samordnare fram till den 5 maj 2016 

då Daniel Norlander tog över. Nationella samordnarens uppdrag löper ut i juni 2016 då 

samordningen mellan de nationella myndigheter och lokala aktörer som berörs väntas vara väl 

fungerande. Det kan dock komma att ske en förlängning av uppdraget (Nationella 

samordnaren 2016-04-13). 

 

Med våldsbejakande menas enligt SÄPO (2010:27) att man stödjer användning av ideologiskt 

motiverat våld för att uppnå sitt mål. Extremism definieras följande: 

 

”Orden extrem och extremism kan användas på flera olika sätt, ofta för att 

beteckna någon eller något som förhåller sig i bortre änden på en tänkt skala – 

en ytterlighet.” (SÄPO 2010:27) 

 

SÄPO använder också begreppet för att beskriva ideologier, rörelser och personer som inte 

accepterar en demokratisk samhällsordning. 

 

Terrorforskaren Peder Hyllengren konstaterade i SVT Forum den 29 maj 2015 att IS-

rekryteringen i Sverige och övriga västländer inte är något nytt fenomen utan har förmodligen 

pågått under en längre tid. Han menar dock att rekryteringen till terrorstämplade grupper idag 

sker i större omfattning än tidigare. Enligt the International Centre for the Study of 

Radicalization and Political Violence (ICSR) är Sverige ett av de länder i Europa som i 

förhållande till folkmängd har flest jihadistiska krigare som rest till Syrien och Irak (ICSR 



 

3 

 

2013). SÄPO menar att det kan röra sig om ungefär 300 personer som har rest från Sverige 

för att ansluta sig till IS men mörkertalet tros vara stort. Att personer radikaliseras och 

rekryteras till terrorstämplade grupper kan enligt forskning (SÄPO 2010:33) bero på en rad 

olika faktorer och det går inte att identifiera en enda förklaring till problemet. Genom att ta 

reda på bakomliggande orsaker samt identifiera hur radikaliserings- och rekryteringsprocessen 

fortlöper kan man effektivisera det förebyggande arbetet och förhoppningsvis motverka att 

radikalisering och rekrytering sker.  

 

Fredrik Milder från SÄPO uttalade sig i Sveriges Radio den 26 april 2016 om att det har blivit 

svårare att ta sig över gränsen till IS-kontrollerade områden. Detta har medfört att resandet 

från europeiska länder till viss del har mattats av. Trots att resandet delvis har minskat något 

konstaterade Milder att det inte kommer att avta helt, i alla fall inte inom den närmaste tiden. 

Det innebär att detta är ett fenomen som vi kommer att tvingas leva med framöver. Således 

krävs det en utveckling av arbetsmetoder samt ökad kunskap för att kunna förebygga och 

förhindra att personer reser hemifrån med aviskt att delta i terrorverksamhet. Jag vill alltså 

med denna uppsats klargöra hur IS-rekryteringen sker i Sverige och också identifiera faktorer 

som påverkar att personer radikaliseras och rekryteras. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur rekryteringen till IS går till i Sverige samt att ta reda 

på möjliga anledningar till varför vissa personer från Sverige ansluter sig till IS. 

Frågeställningarna blir: ”Hur sker IS-rekryteringen i Sverige?”, ”Varför ansluter sig vissa 

personer från Sverige till IS?” samt ”Hur kan den nya lagstiftningen påverka IS-

rekryteringen? 

 

1.2 Disposition 

 

Denna uppsats består av åtta olika avsnitt. Det finns inget eget avsnitt där begrepp förklaras 

utan de definieras i regel första gången de nämns. I första avsnittet ges en kort beskrivning av 

ämnet samt en redogörelse för det aktuella läget i Sverige. Andra avsnittet utgörs av bakgrund 

där jag beskriver IS uppkomst och huvudsakliga mål. I avsnitt tre diskuteras tidigare 

forskning och jag tar bland annat upp studier där kvinnor är i fokus samt svenska studier. I 
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uppsatsens fjärde avsnitt redogörs för tre teorier som jag anknyter till i min studie. Teoriernas 

huvudsakliga innehåll beskrivs och jag diskuterar kring hur dessa teorier kan användas i 

denna studie. Teoriavsnittet avslutas med en redogörelse för det fenomenologiska synsättet 

som jag har haft som vetenskapsteoretisk utgångspunkt för min studie. Avsnitt fem utgörs av 

metod och här beskrivs val av metod, tillvägagångssätt och urval. En kort presentation av 

intervjupersonerna görs och validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras. 

Metodavsnittet avslutas med en genomgång av de forskningsetiska principerna samt en kort 

beskrivning av tematisk analys som jag använt som metod för att analysera resultaten. Avsnitt 

sex består av resultat. Resultaten struktureras upp utifrån fyra olika teman och presenteras 

med hjälp av citat från intervjuerna. I uppsatsens sjunde avsnitt görs en analys av resultaten 

där dessa kopplas till tidigare forskning samt till valda teorier. I åttonde och sista avsnittet tas 

de mest väsentliga slutsatserna upp i relation till syfte och frågeställningar. Här diskuteras 

även det fortsatta arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism. Sist under det avsnittet 

görs en kort avslutande diskussion. Jag har i uppsatsen använt mig av Jarl Backmans bok 

Rapporter och uppsatser (1998) beträffande källhänvisningar och citat. 

 

2. Bakgrund 

 

IS är enligt FN en terrorstämplad organisation vars territoriella mål är att återskapa det 

historiska Bagdadkalifatet som besegrades av mongolerna år 1258. Det dåvarande kalifatet 

bredde ut sig från Iraks huvudstad och in i dagens Israel (Napoleoni 2014:17). Med ett kalifat 

menas ett rike eller en stat som styrs av stränga tolkningar av sharia. Sharia uppfattas inom 

islam som en form av gudomliga lagar. IS som är en väpnad sunniislamistisk organisation har 

vuxit fort under de senaste åren, antagligen på grund av den instabila politiska situationen i 

Syrien och Irak. Gruppen är en islamistisk militant terroristgrupp som syftar till att med våld 

eller hot om våld förändra samhället i en långt ifrån demokratisk riktning. Islamism utgör inte 

någon egen form av muslimsk tro utan är en ideologi baserad på islam varifrån den också 

hämtar sin legitimitet. IS rättfärdigar användningen av våld som ett nödvändigt medel för att 

uppnå sitt mål förankrat i islam (Norell 2016:99). Napoleoni (2014:133) påtalar dock att 

islamiska statens krigsföring är långt ifrån att avspegla något religiöst uppdrag, det är i själva 

verket bara en politisk taktik som används för att uppnå målet om en återuppbyggnad av 

kalifatet. Sandelin (2013:23f) poängterar att grupper som ses som islamistiska inte endast 

utgörs av militanta extremiströrelser utan det finns även fredliga islamistiska grupper. De 
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fredliga rörelserna är ofta mer demokratiskt inriktade medan rörelser som kopplas till 

våldsbejakande islamistisk extremism låter våldet ha en central roll. 

 

År 1996 startade ett nytt internationellt krig som spred sig över hela Mellanöstern, Nordafrika, 

Amerika och Europa. Kriget förklarades av Usama bin-Laden, ledare för den 

terroriststämplade rörelsen al-Qaida, genom en krigsförklaring som löd ”Declaration of War 

Against Americans Occupying the Land of the Two Holy Places”. Bin-Laden såg det som ett 

heligt krig, jihad, där slutmålet var global hegemoni och grundades på militant islamism. Med 

hegemoni menas här ledarskap eller herravälde (Norell 2016:7). En man vid namn Abu 

Musab al-Zarqawi bildade senare gruppen al-Qaida i Irak (AQI), tidigare al-Tawhid al-Jihad, 

som fungerade som en allierad grupp till Usama bin Ladens al-Qaida. År 2006 avled al-

Zarqawi och efter hans död bildades Islamiska staten i Irak, ISI. Sju år senare, år 2013, lades 

även ”Levanten” till i organisationens namn och den kom att kallas ISIL, Islamiska staten i 

Irak och Levanten och senare även ISIS, Islamiska staten i Irak och Syrien (Gustafsson 

2015:21). I juni 2014 intog ISIS staden Mosul i Irak och några veckor senare utropades 

kalifatet och ISIS ledare Abu Bakr al-Baghdadi blev den nya kalifen. Den geografiska 

begränsningen i namnet försvann och organisationen började kalla sig för islamiska staten, IS. 

Daesh är ett namn som också brukar användas och det är det arabiska namnet för Islamiska 

staten i Irak och Levanten (SÄPO 2015:44). IS idé om att skapa en stat skiljer organisationen 

från andra islamistiska militanta grupper. En stor del av IS offer utgörs av irakiska och syriska 

muslimer. Gustafsson (2015:22) menar dock att det förmodligen bara är en tidsfråga innan IS 

ändrar sitt strategiska mål och begår allt fler attentat i västländerna och då framförallt mot de 

stater som ingår i den militära alliansen mot IS. 

 

3. Tidigare forskning  

 

Det finns en hel del studier om terrorism överlag och även mer specifika studier om IS. 

Terroristexperten Loretta Napoleoni redogör i sin bok Islamiska staten (2014) för IS 

uppkomst och ideologi och denna bok använde jag framförallt i avsnittet om bakgrund där en 

hel del begrepp förklarades. 

 

Peter Neumann från the International Centre for the Study of Radicalization and Political 

Violence (ICSR) har författat rapporten Victims, Perpetrators, Assets: The Narratives of 
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Islamic State Defectors (2015). Rapporten bygger på intervjuer med totalt 58 IS-avhoppare. I 

denna studie får man en inblick i varför personerna anslöt sig, såväl som lämnade islamiska 

staten. ICSR arbetar med frågor som rör terrorism och några av de områden de jobbar med i 

nuläget är online-radikalisering och västerländska krigare i Syrien. De publicerar allt sitt 

arbete på sin hemsida där jag hittade den här rapporten. I studien har man identifierat fyra 

återkommande gemensamma teman i avhopparnas berättelser och jag har gjort en grov 

översättning av dem till svenska: 

 

1) “IS är mer intresserade av att strida mot andra sunnimuslimer än Syriens regering”. 

2) “IS är brutala och grymma mot sunnimuslimer”. 

3) “IS är korrupta och icke-islamiska”. 

4) “Livet som IS-anhängare är hårt och en besvikelse”. 

 

I studien ingår 51 män och 7 kvinnor. Neumann (2015:9) konstaterar utifrån deltagarnas 

berättelser att såväl radikalisering som rekrytering kan vara väldigt komplex och 

mångfacetterad och varierar från person till person. 

 

Kvinnor och IS 

Mycket av den forskning som finns på området handlar om män. I min uppsats berörs både 

kvinnor och män och många av de studier och den litteratur jag har använt berör framförallt 

män. Därför ville jag använda en studie som främst beskrev kvinnornas liv som IS-anhängare 

för att också få deras perspektiv. I databasen Discovery sökte jag på ”ISIS” + ”women” samt 

valde ”Peer Review” och fick då fram Peresins och Cervones rapport The Western Muhajirat 

of ISIS (2015). I enlighet med titeln berörs i rapporten kvinnor från västländer som ansluter 

sig till IS och författarna redogör för deras uppgifter inom organisationen. De konstaterar att 

allt fler västerländska kvinnor, ofta i åldrarna 16-24 år, radikaliseras och reser till Syrien och 

Irak. Deras främsta uppgift är att föda barn och befolka kalifatet och kvinnorna förväntas gifta 

sig så snart som möjligt efter deras ankomst. I studien diskuteras olika orsaker till varför dessa 

kvinnor väljer att ansluta sig till IS. Peresin och Cervone (2015:501) menar att några av 

anledningarna kan vara att man är väldigt missnöjd med sitt nuvarande liv och känner att man 

inte passar in i det samhälle man lever i medan andra mest är ute efter äventyr. Författarna 

(2015:501) sammanfattar varför västerländska kvinnor väljer att ansluta sig: 
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”the motivation of women is a combination of political and personal reasons, 

together with naive romanticism” (Peresin och Cervone 2015:501).  

 

Peresin och Cervone konstaterar också att förväntningarna för de flesta kvinnorna skiljer sig 

från hur det faktiskt ser ut i verkligheten. IS-ledarnas avsikt för kvinnorna är framförallt att de 

ska föda barn medan många kvinnor istället har förhoppningar om ett mer romantiskt och 

spännande liv som IS-anhängare. Det är enligt Napoleoni (2014:99) vanligt att IS i sin 

propaganda målar upp en bild av livet hos islamiska staten som glamoröst och spännande. Det 

är en snedvriden bild eftersom livet som IS-anhängare i själva verket ofta är raka motsatsen. 

Andra faktorer som terrororganisationer enligt Peresin och Cervone (2015:497ff) ofta ser som 

fördelaktiga gällande kvinnor, är att världen generellt är mindre misstänksamma mot kvinnor. 

På så vis kan kvinnor lättare ta sig igenom säkerhetskontroller med till exempel sprängmedel 

och lyckas med självmordsbombningar i högre grad än män. IS har uppmärksammats för sitt 

barbariska sätt att behandla kvinnor. Kvinnorna förnedras av ständiga övergrepp och 

förödmjukelse (Peresin och Cervone 2013:499). 

 

Svenska studier 

Vad gäller svenska studier om IS är det främst Säkerhetspolisen och Försvarshögskolan som 

har gett ut rapporter kring ämnet. SÄPO gav år 2010 ut rapporten Våldsbejakande islamistisk 

extremism i Sverige där det huvudsakliga syftet är att redogöra för hur den våldsbejakande 

islamistiska extremismen tar sig form i Sverige. Även radikaliseringsprocesser beskrivs och 

SÄPO redogör för vilka medel och strategier som finns för att förhindra radikalisering. 

Rapporten baseras främst på en systematisk bearbetning och analys av redan befintligt 

material hos SÄPO och man har framförallt utgått från data från år 2009. I studien tas en rad 

exempel på möjliga drivkrafter upp vilka kan förklara varför en person hamnar i 

våldsbejakande extremism. Det kan exempelvis röra sig om spänningssökande, en vilja att 

göra skillnad, utanförskap och upplevda sociala eller globala orättvisor. I studien identifieras 

också fyra vanliga radikaliseringsvägar. Respektive radikaliseringsväg beskriver olika 

bakgrunder till radikalisering. Dessa radikaliseringsvägar är: 

 

1) Utagerarens väg som avser personer med en problematisk bakgrund bestående av 

exempelvis våld, droger och annan kriminalitet där individen har lätt för att bryta mot 

samhällets normer. Här är det vanligt att man söker efter identitet, grupptillhörighet samt 

spänning. 
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2) Grubblarens väg kännetecknas av sökande personer som till skillnad från utagerarna ofta 

har haft en trygg barndom och attraheras sällan av våld. Dock tenderar grubblaren ha svårt att 

hitta en plats i samhället och strävar efter att söka svar på politiska, religiösa eller ideologiska 

frågor.    

3) Familjens väg avser främst personer som vuxit upp i en redan radikal familj. Man är ofta 

isolerad från omvärlden och uppfattar således de andra familjemedlemmarnas extrema åsikter 

som normala då man ofta saknar kontakt med andra personer utöver familjen. 

4) Kontaktsökarens väg kännetecknas ofta av att individen söker efter gemenskap. Personen 

saknar ofta tidigare erfarenhet av radikala tankar och lockas inte heller av spänning. Man dras 

inte till gruppens ideologi eller aktiviteter utan kan alltså av en slump hamna i en extremistisk 

grupp då det är deras gemenskap man vill vara en del av (SÄPO 2010:43ff). 

 

En annan svensk rapport som författats av Linus Gustafsson från Centrum för asymmetriska 

hot- och terrorismstudier (CATS) på Försvarshögskolan är Våldsbejakande islamistisk 

extremism och sociala medier och den gavs ut 2015. I studien beskrivs hur sociala medier 

används som en plattform för att sprida propaganda från IS och i studien framkommer också 

att sociala medier, i synnerhet Facebook, används som verktyg för att försöka rekrytera 

personer till IS. Studien fokuserar på just svenskspråkiga Facebookgrupper och Gustafsson 

skriver att det inom dessa Facebookgrupper och profiler går att hitta olika orsaker och motiv 

till varför personer väljer att åka och strida för islamiska staten. 

  

4. Teorier 

 

4.1 Teorin om social desorganisation 

 

År 1942 publicerade Clifford Shaw och Henry McKay (1942:160) teorin om social 

desorganisation som de menade skulle kunna förklara varför brottsligheten ofta är högre i 

socialt utsatta områden. Denna teori ämnar förklara brottsligheten på en mesonivå, 

mellannivå, vilket åsyftar grupper av individer eller lokalsamhällen (Sarnecki 2003:289). 

Teorin baseras på sociologiska analyser av både mänsklig ekologi och stadsutveckling (Akers 

och Sellers 2013:171). Här kopplas inte brott till enbart individer utan man betraktar ofta brott 

som ett mönster av aktivitet som karaktäriserar ett helt område. Man syftar till att identifiera 
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skillnader mellan olika områden och jämföra brottsnivån mellan socialt utsatta områden och 

andra typer av områden (Shaw och McKay 1942:160f).  

 

I teorin om social desorganisation är begreppet ”zone in transition” av central betydelse. Detta 

begrepp syftar på områden där många bara bor tillfälligt och därmed sker det en ständig in- 

och utflyttning varför befolkningen kan ses som föränderlig. Ofta består befolkningen här av 

nyanlända immigranter som har för avsikt att flytta så snart de har integrerats i det nya 

samhället. Man har kunnat urskilja en förändring i invånarnas brottsliga beteenden vilken 

alltså ökar då personerna flyttar in i området och minskar när de flyttar ut. Ofta karaktäriseras 

dessa områden av förfallna byggnader, fattigdom och arbetslöshet (Akers och Sellers 

2013:162f).  

 

Från början var det Ernest Burgess (1925:161f) som formulerade begreppet ”zone in 

transition” då han delade in en stads områden i fem olika zoner. Zonerna skiljde sig åt 

beträffande hur marken användes. De fem zonerna är:   

 

1) Central business district, affärsdistriktet där kontorsbyggnader, teatrar, hotell och så vidare 

ligger. 

2) Transitional zone, består ofta av fabriker och som jag nämnde ovan utgörs befolkningen 

ofta av människor som lever under svåra socioekonomiska förhållanden och det är vanligt att 

en stor del av befolkningen här utgörs av nyanlända invandrare. ”Zone in transition” ses som 

ett socialt utsatt område där brottsligheten ofta är högre än i andra områden. 

3) Zone of workingmen’s homes, område där arbetare, som ofta jobbar i fabriker i zon 2, bor. 

4) Residential zone respektive 5) Commuter zone där vanligtvis de som arbetar i zon 1 bor 

(Burgess 1925:161f). 

 

Shaw och McKay (1942:161f) använde sig av Burgess zonindelning när de studerade 

ungdomsbrottslighetens rumsliga fördelning. De kunde se att brottsligheten var störst i den 

zon som Burgess kallade för ”zone in transition”. Shaw och McKay (1942:161f) menar att då 

det råder en avsaknad av sociala strukturer i ett område kan det utgöra en anledning till hög 

brottslighet. En avsaknad av sådana strukturer kallar Shaw och McKay för social 

desorganisation.  
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Shaw och McKay (2013:163) kunde alltså konstatera att brott, oberoende av hur de tog sig 

form eller under vilken tidsperiod de begicks, koncentrerades i eller i närheten av 

industriområden, alltså områden som här benämns ”zones in transition”. De menar att det i 

fattiga områden ofta kan finnas normer och värderingar som stödjer kriminalitet och att dessa 

värderingar kan ha stor påverkan på ungdomar i området. I områden där social 

desorganisation råder kan en kriminell livsstil alltså uppfattas, av en del av invånarna, som en 

möjlig lösning på problem som arbetslöshet och fattigdom (Sarnecki 2003:152). 

 

SÄPO tar i sin rapport Våldsbejakande islamistisk extremism (2010:34f) upp olika faktorer 

som kan utgöra drivkrafter till att en individ radikaliseras och låter sig rekryteras till IS. Bland 

annat diskuteras utanförskap, diskriminering samt upplevd orättvisa. Dessa faktorer påträffas 

ofta hos personer i socialt utsatta områden där det råder social desorganisation. Dessa 

områden står utanför det etablerade samhället vilket gör att invånarna här upplever orättvisa 

och utanförskap. Det har visat sig vara vanligt (SÄPO 2010:49) att IS försöker rekrytera 

personer i just sådana segregerade områden. De boende där kan anses vara lätta att övertyga 

då deras livssituation är tillfälligt instabil och personerna måhända är mer lättpåverkade och 

mottagliga än annars. IS lockar då med att individen kommer att få känna tillhörighet och 

delaktighet som tidigare saknats på grund av den sociala desorganisationen (SÄPO 2010:49). 

 

4.2 Teorin om sociala band 

 

Travis Hirschis (1969:289) teori om sociala band är en vidareutveckling av teorin om social 

desorganisation. Hirschi påpekar att den sociala kontrollen som medförs av en integrering i 

samhället har stor betydelse inom denna teori. Teorin om sociala band är en kontrollteori som 

inriktar sig på sociala förklaringar till varför vissa är mer brottsbenägna än andra. En individs 

sociala band till det etablerade samhället har en central roll i denna teori. Hirschi (1969:289) 

hävdar att brottsligt beteende kan orsakas av att en individs sociala band till samhället är 

svaga eller obefintliga. Han särskiljer fyra olika element hos de sociala banden som han 

menar kan avhålla en individ från att begå brottsliga handlingar: 

 

1) Attachment – anknytning till etablerade verksamheter eller personer till exempel arbete, 

skola, familj och vänner. 
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2) Commitment - åtaganden beträffande traditionella målsättningar såsom utbildning, jobb och 

ett allmänt gott leverne. 

3) Involvement – deltagande i konventionella aktiviteter exempelvis engagemang inom idrott, 

föreningar eller arbete. 

4) Belief – en tro på det etablerade och traditionella samhället och en övertygelse om 

samhällsordningens legitimitet samt en positiv attityd till rådande lagstiftning och en negativ 

attityd till kriminalitet (Hirschi 1969:291–296). 

 

Dessa fyra element är också relaterade till varandra. Personer med stark anknytning till 

etablerade institutioner och människor i samhället strävar ofta efter att utbilda sig för att 

således kunna få bra arbeten. För att nå det målet påvisar dessa personer ofta ambitiöst 

engagemang i skola, arbete och även inom exempelvis föreningsliv. Det är också mest troligt 

att dessa personer tror på samhällsordningens legitimitet, har en positiv inställning till rådande 

lagstiftning och negativa attityder till brottslighet (Sarnecki 2003:219). 

 

Inom kontrollteorier antar man ofta att anknytning till alla typer av objekt stödjer moraliskt 

beteende. Dessa objekt kan utgöras av husdjur, individens hemstad eller andra människor. 

Likväl anses vissa objekt vara viktigare än andra. Tre grupper, till vilka anknytningen och de 

sociala banden har som störst betydelse för att skapa moralitet, är familjen, nationen och 

mänskligheten. Samtidigt menar kontrollteoretiker att det ofta är svårt att avgöra vilka 

faktorer som är viktigast för att kontrollera brottsligt beteende och ser detta som ett problem 

med den empiriska tolkningen av kontrollteorier (Hirschi 1969:299). 

  

Kritik som kan riktas mot denna teori är att Hirschi har uteslutit flickor ur sitt material. 

Framförallt har detta kritiserats av feministiska kriminologer som menar att man då missar 

den kanske mest väsentliga variabeln som skiljer mellan individer med hög respektive låg 

brottslighet (Sarnecki 2003:219). 

 

Enligt SÄPO (2010:34f) utgör destruktiva familjeförhållanden och utanförskap riskfaktorer 

för att en individ ska radikaliseras och rekryteras till våldsbejakande islamistiska 

extremiströrelser. Jag nämnde tidigare att det är vanligt att rekrytering till IS ofta sker i socialt 

utsatta områden. Invånarna i dessa områden saknar ofta starka sociala band till det etablerade 

samhället. Detta kan enligt denna teori vara en betydande och till och med avgörande faktor 

till att utveckla brottsligt beteende. I det här fallet liknas det brottsliga beteendet med att 
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individen alltså blir övertygad om att ansluta sig till islamiska staten. Det behöver dock inte 

handla om en avsaknad av sociala band som orsakar att personer rekryteras till IS, utan man 

kan tolka det som att deras negativa band är starkare än de positiva.  

 

Det är viktigt att poängtera att rekryteringen till IS inte enbart sker i socialt utsatta områden. 

Individer från alla typer av samhällsklasser och bostadsområden kan radikaliseras och 

rekryteras. Rekryteringen är dock mer omfattande i socialt utsatta områden (Sandelin 

2013:227f).  

 

Inom de två teorier som jag hittills har tagit upp uppmärksammas främst socialt utsatta 

områden varför jag även ska presentera Edwin Sutherlands teori om differentiella 

associationer. Sutherland (1947) är noga med att poängtera att han inte avgränsar sin teori till 

att endast beröra individer i socialt utsatta områden. Det kan vara av betydelse att även ta 

hänsyn till att personer från andra typer av områden än de segregerade rekryteras.  

 

4.3 Teorin om differentiella associationer 

 

Sutherland publicerade teorin om differentiella associationer för första gången år 1939. 1947 

publicerade han sedan en ny och reviderad version av teorin. Denna teori utgår från att 

brottsligt beteende är inlärt (Sutherland 1947:77). Begreppet ”differentiella associationer” kan 

vara svårt att översätta till svenska. Sarnecki (2003:154) använder översättningen ”varierande 

anknytning”. Sutherland (1947:78ff) behandlar nio teser som han menar utgör den process 

som leder till att en person utvecklar ett brottsligt beteende. Jag har använt mig av Sarneckis 

(2003:154) översättning av dessa nio teser vilka jag här citerar:  

 

1) ”Brottsligt beteende är inlärt.” 

2) ”Inlärning av brottsligt beteende sker genom interaktioner med andra personer i en 

kommunikationsprocess.” 

3) ”Huvuddelen av inlärningen av brottsligt beteende sker i grupper med nära, personliga 

relationer medlemmar emellan.” 

4) ”Inlärning av brottsligt beteende inkluderar: a) tekniker att begå brott, ibland är dessa 

mycket komplicerade och ibland är de mycket enkla; b) specifika motiv till den aktuella 

brottsligheten, drivkrafter, rationaliseringar och attityder.” 
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5) ”De specifika motiven och drivkrafterna lärs in utifrån en definition av lagen som 

fördelaktig respektive ofördelaktig för individen.”  

6) ”Individen begår brott om definitioner som är fördelaktiga för brottsligt beteende 

(prokriminella) får överhanden över definitioner som är fördelaktiga för konformt beteende 

(antikriminella).” 

7) ”Individens anknytningar (associationer) till individer med de olika definitionerna av brott 

kan variera med avseende på frekvens, varaktighet, prioriteringar och intensitet.”  

8) ”Den process som leder till inlärning av brottsligt beteende, genom individens anknytning 

till brottsliga och icke-brottsliga beteendemönster, involverar samma mekanismer som är 

involverade i andra typer av inlärning.” 

9) Eftersom brottsligt beteende är ett uttryck för generella behov och värderingar, kan det 

inte förklaras med sådana eftersom icke-brottsligt beteende är ett uttryck för samma sorts 

behov och värderingar. (Sarnecki 2003:154f). 

 

I teorin om differentiella associationer förkastas biologiska och psykologiska orsaker till 

brottslighet och man framhäver istället social inlärning. Man menar att kriminellt beteende 

och annat beteende lärs in på samma sätt, nämligen genom sociala sammanhang där 

människor kommunicerar och interagerar med varandra. Den största delen av inlärningen sker 

inom små, personliga grupper där individerna har en nära relation till varandra (Williams och 

McShane 1998:56). 

 

Sutherland (1947:80) påpekar att en individs associationer är förankrade i den sociala 

organisationens kontext och bestäms därmed utifrån det sammanhang man befinner sig i. Med 

det menas exempelvis att i ett område där brottsligheten är hög kan det vara troligt att en 

pojke som är social, fysiskt aktiv och sällskaplig kommer i kontakt med andra personer i 

området och lär in brottsligt beteende från dem. I samma område kan det finnas en pojke som 

istället är introvert, isolerad och sällan lämnar hemmet. Den pojken kommer inte i kontakt 

med andra personer i området och har därmed större chans att inte lära in ett brottsligt 

beteende. I en annan situation kanske den sociala och aktiva pojken ansluter sig till en 

scoutgrupp och inte blir involverad i kriminalitet. Det är alltså detta som Sutherland menar 

med att en individs associationer skapas i den sociala organisationens kontext. Där finns det 

sålunda en grupp som är för brottsligt beteende (prokriminella) och en annan emot 

(antikriminella).  
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Enligt teorin om differentiella associationer lärs brottsligt beteende in genom interaktion med 

andra individer via kommunikationsprocesser. Detta kan relateras till rekryteringen till IS. 

Rekryteringen går i många fall till så att rekryterare från IS söker upp lämpliga och 

lättillgängliga personer för att skapa kontakt och försöka övertyga dem om att ansluta sig 

(SÄPO 2010:36). Man skulle alltså kunna förklara rekryteringen som något som ofta sker 

genom interaktion mellan den som blir rekryterad och den som rekryterar. Det är också 

vanligt att radikalisering och rekrytering till IS sker i nära grupper såsom kompisgäng eller 

liknande. Man sprider islamiska statens budskap inom gruppen och rekryterar på så vis 

varandra (SÄPO 2010:36f). Det kan liknas med Sutherlands tredje punkt där han menar att 

den främsta delen av inlärningen av brottsligt beteende sker inom nära personliga grupper. 

Om man inom gruppen till exempel har värderingar som stödjer brottsligt beteende är det ett 

sådant beteende som lärs in. 

 

Marc Sageman (2004:113) menar att det också är vanligt att personer som radikaliseras och 

rekryteras från Sverige är associerade med någon som redan har anslutit sig till en islamistisk 

extremiströrelse. Det kan även handla om att personer som har starka sociala band 

sinsemellan involveras i extremiströrelsen tillsammans och ansluter sig till organisationen 

samtidigt vilket också kan relateras till teorin om differentiella associationer. 

 

4.4 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

 

Beträffande vetenskapsteoretisk utgångspunkt har jag i min studie valt att utgå från ett 

fenomenologiskt synsätt och den mest klassiska inriktningen inom fenomenologin grundades 

av Husserl. Han menar att för att förstå ett fenomen måste man tänka bort tveksamma 

antaganden som man annars normalt gör då man ska beskriva en upplevelse av ett fenomen. 

Husserl påpekar att man också måste avlägsna eventuell påverkan från ett antagande om att 

det skulle röra sig om ”enskilda jag”. Med ”enskilda jag” menar han det som i någon form 

förknippas med enskilda upplevelser och personliga uppfattningar (Allwood och Eriksson 

2010:77ff). En inriktning inom fenomenologin som kan relateras väl till min studie är 

Amedeo Giorgis utveckling av empirisk fenomenologisk psykologi. Giorgis forskning har 

främst syftat till att identifiera gemensamma drag i människors upplevelser av vardagliga 

fenomen. Allwood och Eriksson (2010:86f) menar att man här utgår från att ett fenomen har 
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vissa grundläggande egenskaper som är gemensamma i alla, eller åtminstone de allra flesta, 

människors upplevelser av dem. 

 

Jag tänkte från början utgå från ett socialkonstruktionistiskt synsätt eftersom jag i ett tidigt 

skede insåg att rekryteringen till IS kan se ut på många skilda sätt samt att anledningar till 

varför man ansluter sig kan vara spridda och individuella. Därför tänkte jag att detta bör 

förklaras som något som upplevs och beskrivs på olika sätt för olika individer. Förståelsen av 

verkligheten ser enligt socialkonstruktionismen olika ut beroende på vem man frågar 

(Allwood och Eriksson 2010:123). Att jag inte valde att utgå från ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv berodde på att min avsikt inte var att beskriva individuella och socialt konstruerade 

sanningar eller tolkningar om rekryteringen till islamiska staten. Jag ville ta reda på hur 

rekryteringen faktiskt går till och få fram konkreta anledningar till varför personer ansluter sig 

till IS. Min förhoppning var att hitta egenskaper som kunde återfinnas i samtliga eller i alla 

fall de flesta av intervjupersonernas berättelser av fenomenet varför jag ansåg att en 

fenomenologisk utgångspunkt lämpade sig bättre (Allwood och Eriksson 2010:87). 

 

5. Metod 

 

5.1 Val av metod 

 

Jag valde att samla in min empiri genom att göra semistrukturerade intervjuer med personer 

som arbetar med frågor som rör våldsbejakande islamistisk extremism. I enlighet med 

Bryman (2011:415) innebär semistrukturerade intervjuer att intervjuaren ofta utgår från en 

intervjuguide med mer öppna frågor eller teman som inte nödvändigtvis behöver ställas i en 

specifik följd. Det gör intervjusituationen flexibel. Att genomföra intervjuer ansåg jag var en 

praktisk lösning då jag även hade möjlighet att ställa följdfrågor. Att genomföra en 

enkätundersökning var aldrig aktuellt eftersom jag som sagt eftersträvade möjligheten att 

ställa följdfrågor och anpassa dem från person till person vilket inte blir möjligt i en 

enkätstudie med fasta svarsalternativ. Att jag valde att utforma intervjuerna till att vara just 

semistrukturerade berodde främst på den stora flexibiliteten som uppstår då man använder en 

intervjuguide. Fokus ligger då på hur intervjupersonerna tolkar och uppfattar olika fenomen 

och händelseförlopp. Alla intervjupersoner i min undersökning fick ungefär samma frågor och 

flexibiliteten gav intervjupersonerna utrymme och möjlighet att styra lite över vilka frågor de 
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ville prata mer eller mindre om (Bryman 2011:415). Jag utformade frågorna i intervjuguiden 

på så vis att de skulle kunna besvara frågeställningarna i undersökningen. (Se intervjuguide i 

bilagan). 

 

Jag valde att genomföra de flesta av intervjuerna över telefon eftersom intervjupersonerna var 

spridda över hela Sverige. Telefonintervjuer var ett lämpligt tillvägagångssätt med tanke på 

den tids- och kostnadsbesparing jag då gjorde. Telefonintervjuerna genomfördes på samma 

sätt som de fysiska intervjuerna och samma intervjuguide användes. Jag anser inte att det 

fanns några påtagliga skillnader mellan de intervjuer som genomfördes över telefon och de 

fysiska intervjuerna, utan telefonintervjuerna höll samma kvalitet. Detta stöds också av 

Bryman (2011:42f) som menar att skillnaderna mellan telefonintervjuer och fysiska intervjuer 

inte är så stora. Man kan förstås inte tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck vid 

telefonintervjuer men detta ser inte jag som något problem i min studie eftersom 

intervjupersonerna var tydliga och vana att uttrycka sig i tal. 

 

I samtliga intervjuer utgick jag som sagt från min intervjuguide men beroende på 

intervjupersonernas yrkesområden kunde frågorna formuleras något olika. Exempelvis 

gällande bakgrundsinformation om intervjupersonerna kunde jag i vissa fall hoppa över 

frågan ”På vilket sätt kommer du i kontakt med frågor som rör våldsbejakande islamistisk 

extremism?” då det i vissa fall var väldigt uppenbart. Till exempel angående de 

intervjupersoner som forskar i ämnet. Jag var flexibel när jag använde intervjuguiden i och 

med att jag inte följde den slaviskt. Intervjuguiden innehöll vissa teman och förslag på frågor 

som hade stor möjlighet att ändras under intervjuns gång.  

 

5.2 Tillvägagångssätt 

 

Jag genomförde sju semistrukturerade intervjuer varav fem intervjuer gjordes över telefon och 

två intervjuer utfördes på respektive intervjupersons arbetsplatser. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011:44) menar att det i kvalitativa intervjuundersökningar sällan räcker att endast 

intervjua ett par personer men konstaterar att det mycket väl kan vara tillräckligt att intervjua 

sex till åtta personer. I och med det ökar säkerheten att man har fått ett material som inte är 

märkbart beroende av enskilda individers personliga uppfattningar av ett fenomen eller en 

händelse. Man strävar efter att uppnå en mättnad beträffande representativitet i kvalitativa 
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intervjuer. Mättnad uppnås då man börjar se mönster i intervjusvaren och återkommande 

teman. För att avgöra huruvida man uppnått mättnad eller inte rekommenderar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011:44f) att man varvar intervjuer och analys vilket jag har gjort i 

min undersökning. Jag bestämde mig inte i förväg för hur många intervjuer jag skulle 

genomföra och det är heller inget som är nödvändigt vid kvalitativa intervjuundersökningar. 

Jag stämde av vartefter och konstaterade efter sju intervjuer att ytterligare intervjuer 

förmodligen inte skulle ge någon ny kunskap.  

 

Heritage, refererad i Bryman (2011:428), förespråkar att kvalitativa intervjuer alltid bör spelas 

in och transkriberas då det underlättar för en mer noggrann analys. Samtliga intervjuer som 

jag genomförde spelades in efter att samtycke från intervjupersonerna hade inhämtats. 

Inspelningarna transkriberades sedan. Att spela in samtalen utgjorde inte något som helst 

problem vid telefonintervjuerna utan inspelningarna blev tydliga och det var lätt att höra allt 

som sades. Detta skulle annars kunna ses som ett problem med telefonintervjuer då kvaliteten 

på telefonsamtal kan variera. Vid en av intervjuerna uppstod vissa tekniska problem vilket 

gjorde att jag endast lyckades spela in första delen av intervjun. Jag antecknade istället flitigt 

under intervjun och noterade flera citat. Intervjuerna tog i snitt 20-25 minuter, några var 

kortare och några längre. 

 

5.3 Urval 

 

Bryman (2011:433) påpekar att det vid studier som bygger på kvalitativa intervjuer sällan 

görs slumpmässiga urval och det är heller inget som jag har gjort i min studie. Urvalet i min 

undersökning kan liknas med ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval brukar användas 

om till exempel tillgängligheten av vissa individer är begränsad och man som intervjuare 

alltså väljer att intervjua de personer som finns tillgängliga och som vill ställa upp för en 

intervju. I min undersökning har jag intervjuat sju personer som alla har en yrkesroll där de 

kommer i kontakt med frågor som rör våldsbejakande islamistisk extremism och har kunskap 

om radikaliseringen och rekryteringen till IS. För att komma i kontakt med intervjupersoner 

sökte jag på såväl myndigheters som flera olika kommuners hemsidor efter personer som 

omnämndes som kontaktpersoner för den här typen av frågor eller som på annat sätt kom i 

kontakt med detta ämne. Jag hörde mig sedan för via mail eller telefon huruvida de kunde 

tänka sig att ställa upp på en intervju. I min undersökning ingår personer från olika 
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organisationer och yrkesområden vilket gjorde att jag fick ta del av olika perspektiv 

beträffande mitt valda ämne men likafullt var det lätt att hitta gemensamma teman och 

mönster i intervjupersonernas svar. 

 

5.4 Intervjupersoner 

 

Samordnare i kommun A 

Första intervjun gjordes med en säkerhetssamordnare i kommun A som också är samordnare 

för arbetet mot våldsbejakande extremism. Intervjun ägde rum på intervjupersonens 

arbetsplats. 

 

Samordnare i kommun B 

Andra intervjun gjordes med en säkerhetschef som även är kontaktperson/samordnare för 

arbetet mot våldsbejakande extremism samt före detta polis. Intervjun ägde rum på 

intervjupersonens arbetsplats.  

 

Terrorforskare 

Den tredje intervjun genomfördes över telefon med en forskare vid Försvarshögskolan.  

 

Fältsekreterare 

Fjärde intervjun gjordes över telefon med en fältsekreterare som också är kontaktperson i 

kommun C gällande frågor om våldsbejakande extremism samt ideellt aktiv rörande 

våldsbejakande islamistisk extremism. 

 

Samordnare i kommun D 

Den femte intervjun genomfördes över telefon med en person som är samordnare mot 

våldsbejakande extremism i kommun D samt arbetar med frågor om utbildning, stöd och 

integration. 

 

Analytiker 

Sjätte intervjun gjordes över telefon med en analytiker på Försvarshögskolan. 

 

Samordnare i kommun E 
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Den sjunde och sista intervjun gjordes med kommun E:s samordnare för socialtjänst, unga 

lagöverträdare och sociala insatsgrupper. Personen är också samordnare för arbetet mot 

våldsbejakande extremism. Intervjun gjordes över telefon. 

 

5.5 Validitet, generaliserbarhet, reliabilitet 

 

Validitet innebär i stort sett huruvida en studie undersöker det den ämnar undersöka (Kvale 

och Brinkmann 2009:270). LeCompte och Goetz, refererade i Bryman (2011:352), menar att 

just den interna validiteten, som berör huruvida de slutsatser man drar i de aktuella 

situationerna är trovärdiga eller ej, ofta utgör en styrka i kvalitativa studier. Detta eftersom 

intervjuaren får ta del av intryck och föreställningar under en längre tid (den tid intervjun tar). 

Man har således mycket tid att hinna reflektera kring överensstämmelsen mellan sina 

slutsatser och det som intervjupersonen berättar. Vad gäller den externa validiteten, som 

handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra situationer, menar 

författarna att den ofta kan utgöra ett problem i kvalitativa studier eftersom man där ofta 

använder ett begränsat urval och svårigheter i generaliseringen alltså kan förekomma. Att 

datamaterialet inte är så omfattande skulle kunna ses som en begränsning med min studie. 

Dock kan man inte riktigt tillämpa generalisering av resultat i kvalitativa studier på samma 

sätt som man gör inom kvantitativ forskning. Detta eftersom urvalsstorleken ofta skiljer sig 

betydligt mellan dessa metoder. Williams, refererad i Bryman, (2011:369) konstaterar att det i 

kvalitativa studier handlar om att försöka skapa en kontextuell förståelse istället för att 

försöka generalisera resultaten. Han kallar detta för måttliga generaliseringar och att 

resultaten kan ses som exempel på hur det ofta kan vara, i detta fall exempel på vanliga 

orsaker till varför vissa personer ansluter sig till IS samt exempel på hur rekryteringen till IS 

ofta kan gå till i Sverige.  

 

Om jag istället hade intervjuat till exempel avhoppare från IS hade jag nog fått en annan typ 

av material. Personer som har upplevt radikalisering och rekrytering till IS har förstås stor 

kunskap om det. Det hade kunnat stärka tillförlitligheten i mina reslutat. Att jag inte gjorde 

intervjuer med avhoppare berodde framförallt på att jag inte visste hur eller var jag skulle få 

tag i sådana personer. Mina intervjupersoner är likafullt väldigt insatta i ämnet tack vare sina 

yrken och deras svar bör således ses som trovärdiga. 
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Reliabilitet i en kvalitativ intervjuundersökning handlar enligt Kvale och Brinkmann 

(2009:263) i grova drag om resultatens tillförlitlighet. Detta ställs ofta i förhållande till frågan 

om samma resultat skulle fås om intervjuerna genomfördes av en annan intervjuare på en 

annan tidpunkt. Frågan är alltså om intervjupersonerna skulle ge samma svar till en annan 

intervjuare eller om svaren varierar beroende på vem som intervjuar. Författarna (2009:263) 

menar att användning av ledande frågor kan ha påverkan på reliabiliteten i en 

intervjuundersökning eftersom intervjuaren leder intervjupersonen i en riktning. Detta kan 

sålunda variera om det är en annan intervjuare som ställer frågan och då kanske leder 

intervjupersonen i en helt annan riktning. I min undersökning har jag använt öppna frågor och 

de har ställts på liknande sätt till samtliga intervjupersoner. Frågorna är av så pass öppen 

karaktär att det är upp till intervjupersonerna hur de vill besvara frågorna. Intervjuarens roll 

här har antagligen inget påtagligt inflytande på svaren. Om en annan intervjuare hade utgått 

från samma intervjuguide som jag, hade hen sannolikt fått liknande svar vilket kan stärka 

reliabiliteten. 

 

5.6 Fyra forskningsetiska principer 

 

I enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2004) informerade jag mina 

intervjupersoner om syftet med undersökningen och detta gjordes redan vid den första 

kontakten och därmed uppfylldes informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes också 

eftersom intervjupersonerna var medvetna om att deras medverkan var frivillig (Kvale och 

Brinkmann 2009:87). Enligt Vetenskapsrådet (2004:14) får uppgifter som samlas in om 

enskilda personer endast användas i undersökningen och inget annat vilket jag var noga med 

att upplysa om. Det som framkom under intervjuerna används endast i min studie. Beträffande 

konfidentialitetskravet, som innebär att alla som deltar i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet, uppfylls det då jag har bevarat personuppgifterna på så vis att ingen 

kan komma åt dem (Kvale och Brinkmann 2009:88f). Jag har i min undersökning valt att 

anonymisera intervjupersonerna. Vissa av personerna har efterfrågat anonymitet och vissa har 

inte gjort det varför jag ansåg att det blev smidigast att samtliga intervjupersoner skulle vara 

anonyma. Vidare är det inga känsliga eller personliga frågor som har ställts utan 

intervjupersonerna har endast besvarat frågor relaterade till sina arbeten. Den här typen av 

intervjupersoner kan dock lätt bli igenkända varför jag har anonymiserat samtliga personer. 
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5.7 Tematisk analys 

 

Mitt insamlade datamaterial bearbetades och analyserades genom att använda en induktiv 

tematisk analysmetod. Detta innebar att jag sökte efter gemensamma teman som framkom i 

intervjuerna för att på så vis strukturera upp materialet utifrån dessa (Bryman 2011:528). 

Dessa teman är emellertid delvis utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det 

blev således lätt att identifiera temana och redan under intervjuerna och transkriberingarna 

kunde jag urskilja vilka teman som återfanns i många av intervjuerna. Ju fler intervjuer och 

transkriberingar jag gjorde desto tydligare blev det att se och känna igen dessa teman. Att 

analysmetoden är induktiv innebär att de teman man identifierar grundas på vad som yppar 

sig i datamaterialet och fastställs alltså under analysens gång medan man med en deduktiv 

metod utgår från förbestämda teman som ofta grundas utifrån en teori redan innan 

analysprocessen (Kvale och Brinkmann 2009:122). Mina teman grundar sig som sagt på mitt 

syfte och mina frågeställningar men fastställdes inte i förväg. Det blev ganska naturligt att de 

teman som identifierats är kopplade till undersökningens syfte eftersom frågorna som ställdes 

under intervjuerna förstås var relaterade till syftet. 

 

6. Resultat 

 

Resultaten kommer att struktureras upp utifrån fyra olika teman som jag identifierade i 

intervjuerna under analysprocessen. Temana var återkommande i samtliga, eller i varje fall de 

allra flesta av intervjuerna. Jag kommer att beskriva varje tema med hjälp av citat från 

intervjuerna. Tolkning av resultaten i relation till tidigare forskning samt valda teorier 

kommer att diskuteras under analysavsnittet. De teman jag kommer att presentera resultaten 

utifrån är: ”Utanförskap och identitetssökande”, ” socialt utsatta områden”, ”rekrytering 

både på sociala medier och i fysiska miljöer”, samt ”ny lagstiftning – en bra markering men 

inget mer”. 

 

6.1 Utanförskap och identitetssökande  

 

Samordnare kommun A: 
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”Gällande de som rekryteras handlar det mycket om utanförskap, att man redan där har en 

svag punkt när man har ungdomar i utanförskap, det tror jag. Och då vet vi ju enligt.. inom 

forskning och annat att de ungdomar som är i ett utanförskap blir ett lätt offer eller lätt byte 

eller vad man ska säga för rekryterare.” 

 

Fältsekreterare om möjliga orsaker till att personer radikaliseras och rekryteras till IS: 

 

”Det kan vara att de inte hittar rätt i samhället, inte hittar sin plats, inte hittar något jobb. Att 

man försöker hitta sin identitet – man är identitetssökande.” 

 

Samordnare kommun D om vilka som rekryteras: 

 

”Jag kan ju se att man också närmar sig framförallt ungdomar som kanske är lite mer vilsna 

och inte riktigt identifierar sig med samhället. Man har inte riktigt någonting att förlora så 

man tas upp i en större gemenskap. Man är alltså inte en del av samhället utan man ser 

samhället som en fiende.” 

 

Samordnare kommun E om vilka som rekryteras och vad IS försöker locka med: 

 

”..om man dras till något extremt så gör man det.. om man tittar på kriminalitet som vi 

faktiskt säger mer och mer att det är ju rätt likt, så tittar man på målgruppen så är det mest 

vilsna människor, människor som känner sig utanför, människor som söker tillhörighet, 

människor som upplevt någonting som gör att den vill.. som är sårbar eller känner sig utanför 

eller avvikande eller så. Och de som letar efter anhängare hittar ju den här sortens individer 

och lockar med tillhörighet, med gemenskap, med status, att bli någon, att vara någon, att 

göra något för den större saken, att bli betydelsefull och så vidare.” 

 

Samordnare i kommun D om hur IS budskap kan utformas: 

 

”Du är en del av en större helhet, samhället är vår fiende, de värderingar samhället står för 

är inte de rätta och så vidare. Det är ganska starkt och det handlar om att ge en gemenskap 

och är man då vilsen i sin identitet så kan det här bli väldigt starkt att man faktiskt tillhör 

någonting som är högre än en själv.” 
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Forskare: 

 

”Det finns personer som har åkt med en examen från både Chalmers och KTH men jag skulle 

säga att de mer välintegrerade personerna som lyckas i det svenska samhället de är inte så 

vanliga utan de flesta är personer som har ett struligt förflutet, de kanske har misslyckats i 

både skolan och arbetslivet och vissa är även misslyckade som kriminella och så väljer man 

då den här banan.”  

 

6.2 Socialt utsatta områden 

 

Forskare om varför vissa personer radikaliseras och rekryteras till IS: 

 

”Men samtidigt är det inte så enkelt att det bara är ett utanförskapsområde som man kan 

knyta de här personerna till utan det finns sådana områden i storstadsområden där inga har 

åkt ifrån. Så jag skulle säga att de sociala förhållandena sänker trösklarna för extremismen, 

det är inte på grund av utanförskap som man blir extremist utan det krävs någonting mer.” 

 

Analytiker beträffande vilka som rekryteras och var rekryteringen ofta sker: 

   

”I de fall som jag har kännedom om så har de fallen varit unga personer, från 17 till 24 

någonting. Så det har varit unga personer och det har skett i de områden som ofta brukar 

bedömas som socialt utsatta områden.” 

 

Samordnare kommun B: 

 

”Man rekryterar framförallt i bostadsområden. I de segregerade bostadsområdena.” 

 

Analytiker om varför personer väljer att ansluta sig till IS: 

  

”Det finns så pass många typer av faktorer både direkta och indirekta som påverkar personer 

att dra sig in i de här miljöerna. Så att det är svårt att svara på några specifika faktorer, man 

pratar ju om sociala orättvisor som en faktor.” 
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6.3 Rekrytering både på sociala medier och i fysiska miljöer 

 

Analytiker om rekrytering på både sociala medier och i fysiska miljöer: 

 

”Men om vi ska jämföra de här och göra en indelning av den fysiska miljön och den digitala 

miljön så kan jag inte säga vilken som är viktigast egentligen. Förmodligen finns det här ett 

samspel här mellan de två parametrarna.” 

 

Samordnare kommun B om rekryteringen till IS: 

 

”Det sker nog på nätet, rekrytering, men det är framförallt en inspirationskälla. Det man kan 

ha klart för sig med rekrytering är att den sker, alltså det här är 2016 det sker på ett mycket 

vassare sätt än vad man tidigare har förstått. De är ute på alla nivåer, på alla forum och 

rekryterar. Framförallt ser vi att det är personbaserat, man söker upp folk.” 

 

Samordnare kommun A om hur rekryteringen till IS kan gå till i Sverige: 

 

”Och då tror jag att det kan ske både på nätet, det kan nog ske i skolan i värsta fall och det 

kan ske på fritidsgårdar också i värsta fall. Men framförallt tror jag att det är på nätet, att 

man blir kontaktad.” 

 

Forskare om rekrytering i fysiska miljöer: 

 

”Ja det skiljer på platser där det är svårt att kontrollera, i lägenheter, föreningslokaler, 

caféer, restauranger. Det är den bild som jag ofta får att man fångar upp personer i 

anslutning till moskéer, alltså unga sökande personer. Men sedan så sker själva 

bearbetningen då med ansats där det inte är så lätt att höra vad som sägs för exempelvis polis 

och andra. De är mycket väl medvetna om att rekrytering är kriminaliserat och de är inte 

speciellt intresserade att åka fast för det så att själva ideologiska budskapet det andras in i 

mer ljusskygga lokaler.” 

 

Samordnare i kommun D beträffande hur rekryteringen kan gå till:  
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”Alltså det är ju lite grann att det sker en rekrytering via sociala medier, att det är där 

intresset skapas. Sedan har vi hört om misstankar också att personer rör sig i sammanhang 

där de kan värva folk och det kan ju vara i samband att man gör det vid fredagsböner i 

moskéer och sådär utan moskéns vetskap. I de flesta fall sker inte det här [rekrytering] öppet 

utan.. man kan ju oroa sig där det bildas källarmoskéer som inte vill agera öppet och 

transparent då kan man se det som ett varningstecken.” 

 

Analytiker om rekrytering på både sociala medier och på fysiska platser: 

 

”Om vi ska prata om rekrytering skulle jag se det som att personer rekryteras i olika dolda 

miljöer, det kan vara lägenheter, det kan vara på caféer, flera av de fallen jag har stött på har 

varit i ganska dolda rum […] jag tror att vi förmodligen har en kombination av de båda, vi 

kan inte utesluta sociala medier, och är det så att de har något intresse för det här eller 

någon form av attraktion till det här då studerar de också den propagandan som finns på 

sociala medier och Internet överlag.”  

 

Forskare om rekrytering:  

 

”Jag skulle säga såhär att i de flesta fall så är det inte rekryterare utan det är grupper av 

vänner som rekryterar sig själva. Sedan så finns det en hel del historier om personer som är 

mer utpräglade rekryterare som har varit på besök i städer och försökt att värva personer. 

Jag skulle nog säga att i de flesta fall är det unga personer som rekryterar varandra, någon i 

bekantskapskretsen har då skapat nätverk och kontakter som möjliggör för fler att rekryteras. 

Jag skulle säga att inom väldigt många fall sker rekryteringen inom de här kompisgängen.” 

 

6.4 Ny lagstiftning – en bra markering men inget mer 

 

Forskare beträffande om lagändringen kommer att påverka: 

 

”Ytterst lite. Jag tror att såsom lagstiftningen är utformad i dagsläget är det fortfarande en 

väldigt svår bevisfråga för en åklagare att leda det till fällande dom. Sedan så kanske det kan 

ha en avskräckande effekt för den som inte är så djupt insyltad i detta men det är mer en 

förhoppning att det kan ha en avskräckande effekt men det är inget vi vet något om.” 
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”Däremot så pågår det en utredning just nu där man funderar kring om Sverige ska 

kriminalisera samröre med terrorgrupper och den ska presenteras i juni. Så ser lagstiftningen 

ut i många andra europeiska länder att man kriminaliserat samröre och skulle Sverige göra 

det tror jag att det blir en rejäl förändring i praktiken när det gäller möjligheter att lagföra 

de här personerna därför att då räcker det för åklagaren att leda i bevis att man haft samröre 

med en terrorgrupp – du har varit en del i det här maskineriet, sedan exakt vad du har gjort 

det kan vi inte leta i men att du har haft samröre med dem och det är där du har hjälpt till. 

Det är betydligt enklare att leda i bevis och skulle Sverige kriminalisera det då tror jag att 

betydligt färre skulle falla mellan stolarna när de åker. Så det tror jag är egentligen den 

bästa möjligheten för att kunna åtala de som återvänder från IS därför att med den 

lagstiftningen som vi nyligen har tagit är det väldigt svårt.” 

 

Samordnare kommun B om huruvida lagändringen kommer att ha stor påverkan: 

 

”Jag är lite pessimist där och säger nej. Därför att den som är radikaliserad, religiöst 

jihadist så, han eller hon vet att det är mot liksom gängse principer och lagstiftning att det 

här är vidriga brott. Men de är så otroligt motiverade att genomföra det här så jag tror inte 

att det Sverige har med lagstiftning det har ingen som helst effekt. […] Det kan ha, kanske en 

moralisk effekt att det kan begränsa några eller vi kanske försöker hitta medel men alltså de 

är så skickliga så att rekryteringen och pengarna över nätet och de här dolda grupperna, det 

kommer nog att fortsätta ändå. Att vi drar in ett pass eller kriminaliserar det kan försvåra 

eller.. jag tror att man kan få den här processen att bli lite svårare och långsammare. Men 

det är så specifikt det här problemet så man måste nog inkapacitera dem, fängsla dem på 

livstid tror jag. Jag tror inte det kommer hjälpa med lagstiftningen.” 

 

Fältsekreterare om huruvida lagändringen kommer att vara effektiv: 

 

”Det kanske kan ha en positiv effekt i längden, det är viktigt att Sverige markerar att det här 

inte är okej.” 

 

Samordnare kommun D angående om lagändringen kommer att påverka: 
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”Ja till viss mån alltså det är ju.. allt sånt där påverkar. Sedan är det ju alltid vissa grupper 

som är övertygade så de bryr sig inte så mycket om lagen men från statens sida så är ju det 

här en viktig markering som kommer innebära att det kan ju förebygga att människor åker 

iväg som förstår vad det här kan innebära faktiskt då. Sedan har vi ju också en möjlighet att 

lagföra de här personerna på ett annat sätt så jag tror att det är viktigt att kunna använda sig 

av lagen för att tidigare har man bara jobbat förebyggande utifrån de sociala aspekterna men 

jag tror att det också är viktigt att tänka förebyggande utifrån lagstiftning att samhället 

markerar vad som är tillåtet och inte. Och att de här människorna som är en fara för 

samhället och för demokratin också kan lagföras och där det behövs också fängslas för det 

här. Sedan ser inte jag det här som en lösning utan vi vet också att många av de här 

personerna har ju radikaliserats inom fängelseväsendena..” 

 

Samordnare kommun A gällande om lagändringen kommer ha någon inverkan: 

 

”Ja alltså det kommer säkert påverka en del, så att det blir lättare att göra ingripanden i alla 

fall så det är klart att det kommer ju säkert påverka det men då har det ju redan gått lite för 

långt eftersom man måste tillämpa lagen då. Visst kommer några att kunna stoppas men 

sedan tror jag kanske inte att det blir en jätteomfattning som den lagen hjälper men ett och 

annat fall det tror jag.” 

 

Analytiker om lagändringens eventuella påverkan: 

 

”Jag vet inte riktigt hur effektiv den här lagstiftningen kommer att vara. Det blir ju som att 

man drar klockan lite tillbaka i den här lagstiftningen som syftar just till att användas 

preventivt. Det är nu man kan åtala personer, jag vet inte hur domstolen kommer gilla det här 

och hur lätt försvarsadvokaten kan dribbla bort det här. Det mer intressanta i den här lagen 

det kanske inte är möjligheten att åtala och döma personer utan det handlar kanske snarare 

om de verktyg som öppnas upp för myndigheter alltså hemliga tvångsmedel, hemlig 

tvångsavlyssning och rumsavlyssning och allt det här som tillkommer med den här lagen så 

det kanske snarare är så att där kanske man har möjlighet i ett tidigare skede att också få 

tillgång till det här.” 
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7. Analys  

 

7.1 Tolkning av resultat i förhållande till tidigare forskning och valda 
teorier 

 

7.1.1 Utanförskap och identitetssökande 

 

Ett upplevt utanförskap kan enligt de flesta av mina intervjupersoner utgöra ett av motiven till 

att vissa personer ansluter sig till IS. Det kan handla om en strävan efter att få känna 

tillhörighet och uppleva gemenskap. Samordnaren i kommun A menade att ungdomar som 

befinner sig i någon form av utanförskap är lätta offer för IS-rekryterare. Många av mina 

intervjupersoner diskuterade också kring ett sökande efter identitet och såg det som ytterligare 

ett motiv till att ansluta sig till islamiska staten. 

 

Samordnarna i kommun D och E framhävde även vilsenhet som en riskfaktor. De menade att 

det ofta rör sig om vilsna ungdomar som finner det besvärligt att identifiera sig med det 

etablerade samhället. Något som kunde urskiljas i samtliga intervjuer var att islamiska staten i 

sin propaganda ofta försöker locka med tillhörighet, gemenskap och status. 

Intervjupersonerna konstaterade att detta budskap ofta når fram till många vilsna ungdomar 

som då blir lockade av att få vara en del av en större gemenskap och tillhöra något som är 

större än en själv. Även SÄPO (2010:34f) konstaterar att ett upplevt utanförskap och 

identitetssökande kan utgöra drivkrafter till att ansluta sig. Dragningskrafterna utgörs då av 

tillhörighet, meningsfullhet och social gemenskap.  

 

Mina intervjupersoner menade att utanförskapet nog är en av de främsta orsakerna till varför 

många ansluter sig till IS. Samtidigt konstaterades i många av intervjuerna att varningstecken 

hos ungdomar kan se olika ut. Varningssignaler behöver inte yttra sig negativt utan kan lika 

gärna innebära att en ungdom plötsligt blir mer social än tidigare eller börjar prestera bättre i 

skolan. Detta framkom bland annat i intervjun med samordnaren i kommun A: 

 

”Det har vi ju förstått att just de här signalerna kan ju vara att.. att det är väldigt bra 

signaler som kommer också, att det är en ungdom som helt plötsligt är väldigt duktig i skolan 
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och som blir väldigt mycket duktig på att träna och liksom rätar upp sig, och det kan i sin tur 

vara en signal på någonting som går åt fel håll.” (Samordnare kommun A). 

 

Några av intervjupersonerna nämnde att det förekommer att exempelvis högutbildade 

personer ansluter sig till IS. Dock handlar det i de allra flesta fall om personer med låg social 

status som kanske inte hittar sin plats i samhället, som upplever ett slags utanförskap, 

personer med låg utbildning, låg inkomst eller personer som är identitetssökande. Många av 

intervjupersonerna menar att dessa personer är lätta att övertyga och således lämpliga 

rekryteringsobjekt för IS.  

 

Att mina intervjupersoner omnämnde utanförskap och identitetssökande som orsaker till 

varför personer radikaliseras och rekryteras till IS, kan finna stöd i teorin om sociala band. 

Inom sociala bandteorin menar Hirschi (1969:291–296) att då en individs sociala band till 

samhället är svaga eller obefintliga kan det vara en orsak till brottslighet. Ett utanförskap i sin 

tur skulle alltså i enlighet med denna teori kunna ses som en följd av brist på sociala band. 

 

Enligt mina intervjupersoner kan varningstecken även yttra sig på positiva sätt. Det kan till 

exempel handla om att en individ plötsligt blir social och börjar prestera bra i skolan eller 

avancerar inom sin idrott. Inom teorin om differentiella associationer hävdar Sutherland 

(1947:80) att allt beteende är inlärt. Att även sociala och ambitiösa personer radikaliseras kan 

utifrån denna teori förklaras som att dessa personer är mer utåtriktade och kommer i kontakt 

med andra personer i större utsträckning än vad introverta och isolerade personer gör. Därmed 

lär dessa personer in beteenden från andra. Inlärningen sker i olika nätverk som kan bestå av 

kompisar eller personer man kommer i kontakt med på Internet. Om åsikterna inom nätverken 

domineras av radikala idéer är det således radikalt beteende som lärs in.   

 

Ideologisk övertygelse beskrevs inte av mina intervjupersoner som en av de mest betydande 

orsakerna till varför man ansluter sig till IS. De menade att många antagligen är ideologiskt 

övertygade till viss del men att det sällan utgör det främsta motivet. Istället är det ett flertal 

faktorer som är med och påverkar. I Neumanns (2015:9) studie däremot lyfts den ideologiska 

övertygelsen fram som en av de främsta anledningarna till varför personer ansluter sig till IS. 

Neumann resonerar att genom en tro på att IS representerar en perfekt islamisk stat och strider 

för en helig sak upplever många muslimer världen över att det är en självklarhet att resa till 

Syrien och Irak och delta i islamiska statens verk. Jag har i min uppsats utgått från en svensk 
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kontext och fokuserat på faktorer och anledningar till varför personer från just Sverige 

ansluter sig till IS. I Neumanns studie deltog inga personer från Sverige utan det var 

framförallt personer från länder i Mellanöstern som medverkade. Att den ideologiska 

övertygelsen kan ha olika stor betydelse beroende på nationalitet tolkar jag som en följd av 

skillnader i uppväxtförhållanden. Sandelin (2013:227) skriver att de som rekryteras från 

Sverige sällan har vuxit upp i stränga religiösa miljöer. Detta kan se annorlunda ut i andra 

länder där religionen har en mer central roll än i Sverige. 

   

7.1.2 Socialt utsatta områden 

 

Mina intervjupersoner berättade att det ofta rör sig om personer från socialt utsatta områden 

som radikaliseras och att en stor del av rekryteringen till IS sker i sådana områden. 

Samordnaren i kommun B benämnde den typen av områden som segregerade:     

 

”Man rekryterar framförallt i bostadsområden. I de segregerade bostadsområdena.” 

(Samordnare kommun B). 

 

Att mina intervjupersoner framhäver socialt utsatta områden som en betydande del av 

radikaliseringen och IS-rekryteringen, kan finna stöd i teorin om social desorganisation. 

Enligt denna teori har man kunnat urskilja en förändring i individers brottsliga beteenden som 

har visat sig öka då individerna flyttar in i ett socialt utsatt område och minskat när de flyttar 

ut (Shaw och McKay 1942:162). Några av mina intervjupersoner berättade att det sällan är 

personer som är välintegrerade i det svenska samhället som radikaliseras utan ofta rör det sig 

om personer i segregerade områden. Boende i segregerade och socialt utsatta områden saknar 

ofta band till det etablerade samhället vilket överensstämmer med teorin om social 

desorganisation och skulle kunna ses som ett skäl till att ansluta sig till islamiska staten.   

Dessa slutsatser stöds också av SÄPO (2010:49) som konstaterar att segregation och sociala 

orättvisor kan utgöra drivkrafter till att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska 

extremrörelser. Dessa faktorer är även något som Neumann (2015:9) har identifierat som 

anledningar till att ansluta sig till IS. 

 

7.1.3 Rekrytering både på sociala medier och i fysiska miljöer  
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Samtliga intervjupersoner var eniga om att rekrytering till IS sker på såväl sociala medier som 

på fysiska platser. Det framkom dock i flera av intervjuerna att sociala medier och Internet 

främst utgör en inspirationskälla medan själva rekryteringen ofta sker via fysiska kontakter. 

Det kan alltså vara så att personer blir intresserade och lockade på Internet och sedan 

rekryteras i fysiska miljöer. Emellertid kan förstås själva rekryteringen ske på Internet också. 

Mina intervjupersoner berättade att den fysiska rekryteringen ofta sker i mer dolda miljöer, till 

exempel lägenheter, källarlokaler eller liknande, där det är svårt för utomstående att höra vad 

som sägs. Det kan likafullt även ske i mer öppna miljöer såsom caféer, fritidsgårdar och i 

anslutning till moskéer. Att både fysiska miljöer och Internet har stor betydelse för 

radikaliserings- och rekryteringsprocessen är något som också Gustafsson (2015:43) 

konstaterar. Han menar att det förmodligen sker ett samspel mellan sociala medier och den 

fysiska miljön beträffande radikalisering och rekrytering till IS. 

 

Några av mina intervjupersoner konstaterade att det finns specifika rekryterare från IS som 

har i uppdrag att hitta nya medlemmar och övertyga dessa om att ansluta sig. Det framkom 

också i flera av intervjuerna att rekryteringen framförallt sker inom informella grupper och 

kompisgäng. Vänner rekryterar alltså varandra inom gänget. Intervjupersonerna menar alltså 

att gruppen kan ha stor betydelse och utgöra en viktig del av radikaliseringen och 

rekryteringen till islamiska staten. Dessa slutsatser stöds också av SÄPO (2010:37). SÄPO 

menar vidare att det enligt många forskare ofta rör sig om små och informella grupper där 

medlemmarna kanske kommer från samma skola, arbetsplats, idrottsklubb eller annat socialt 

forum. Till socialt forum räknas även webbforum och återigen påvisar Internet sin betydande 

roll. Att radikalisering och rekrytering till IS allt oftare sker inom informella grupper menar 

Sandelin (2013:14) kan komplicera hotbilden från den islamistiska miljön. Detta på grund av 

att det inte längre krävs lika mycket arbete och resurser från IS för att leta upp och övertyga 

personer om att ansluta sig. Detta görs nu i hög grad av personer själva inom dessa informella 

grupper. 

 

Att IS-rekryteringen ofta sker inom informella grupper kan finna stöd i och förklaras utifrån 

teorin om differentiella associationer. Inom denna teori utgår man från att brottsligt beteende 

lärs in genom interaktion och kommunikation med andra personer. I enlighet med teorin om 

differentiella associationer lärs då beteendet in från andra medlemmar i den informella 

gruppen. Gruppmedlemmarna genomgår radikaliseringsprocessen tillsammans och ansluter 

sig kanske också till IS samtidigt. Vad gäller Sutherlands nio teser, som beskrivs i 
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teoriavsnittet i denna uppsats, anser jag att samtliga går att applicera på grupprekryteringen. 

Den tes som blir mest påtaglig är Sutherlands tredje tes: 

 

 ”Huvuddelen av inlärningen av brottsligt beteende sker i grupper med nära, personliga 

relationer medlemmar emellan.” (Sarnecki 2003:154).  

 

Mina intervjupersoner konstaterade att det främst är unga män som rekryteras till IS. De 

påpekade dock att antalet kvinnor som ansluter sig ökar vilket även SÄPO (2010:47f) 

fastställer. Samordnaren i kommun B berättade att grundtanken i IS budskap nog är 

densamma oavsett om det riktas till kvinnor eller män. Sedan skiljer sig uppgifterna mellan 

könen när man väl är på plats i Irak eller Syrien. 

    

”Sedan har de ju olika funktioner när de kommer ner. Sjukvårdare, finansiär, föda barn, 

sexslav.” (Samordnare kommun B om kvinnornas främsta uppgifter som IS-anhängare).    

 

7.1.4 Ny lagstiftning – en bra markering men inget mer 

 

Som jag nämnde i inledningen infördes den första april i år (2016) ändringar i lagen 

(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall samt i lagen 

(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende 

terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Dessa lagändringar innebär alltså ett 

särskilt straffansvar för en person som reser eller påbörjar en resa till ett annat land där 

avsikten är att förbereda eller begå terroristbrott (Riksdagen 2016-04-13). De flesta av mina 

intervjupersoner ställde sig relativt skeptiska till dessa lagändringar. De menade emellertid att 

ändringarna kan ses som en bra markering av Sverige genom att understryka att det inte är 

acceptabelt att begå eller förbereda denna typ av brott. Intervjupersonerna trodde likväl att 

lagändringarna förmodligen inte kommer att ha en alltför stor påverkan vad gäller 

rekryteringen till IS. I alla fall inte beträffande antalet personer som reser utomlands för att 

ansluta sig. I många av intervjuerna framkom det att lagändringarna förstås möjliggör att 

lagföra fler personer men intervjupersonerna menade att dessa ändringar inte kan ses som 

någon lösning. 
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Terrorforskaren menade att om man istället gjorde en annan typ av ändring i lagen skulle det 

antagligen få en bättre effekt. Ändringen som föreslogs var att kriminalisera samröre med 

terrorgrupper. Som framkommer i citatet nedan pågår det en utredning angående detta som 

ska presenteras i juni i år (2016).  

 

”Däremot så pågår det en utredning just nu där man funderar kring om Sverige ska 

kriminalisera samröre med terrorgrupper och den ska presenteras i juni. Så ser lagstiftningen 

ut i många andra europeiska länder, att man kriminaliserat samröre och skulle Sverige göra 

det tror jag att det blir en rejäl förändring i praktiken när det gäller möjligheter att lagföra 

de här personerna” (Terrorforskare). 

  

Mina intervjupersoner menar sammanfattningsvis att lagändringarna förmodligen inte 

kommer att ha så stor påverkan på radikaliseringen och IS-rekryteringen i Sverige. I flera av 

intervjuerna konstaterades att personer som är på väg att lämna Sverige för att ansluta sig till 

IS är så pass motiverade att lagstiftningen inte avskräcker på något vis. Enligt teorin om 

sociala band skulle detta kunna förklaras med att individen saknar Hirschis fjärde element, 

nämligen övertygelse om samhällsordningens legitimitet: 

 

”Övertygelse om samhällsordningens legitimitet; positiva attityder gentemot 

lagstiftning, rättsvårdande myndigheter etc., negativa attityder till brottslighet 

och missbruk.” (Sarnecki 2003:219).  

 

Enligt Hirschi (1969:289) kan förekomsten av hans fyra element i en individs sociala band 

hindra individen från att begå brottsliga handlingar. Hirschi menar att en individ kan ha starka 

sociala band till familj, vänner och arbete. Om individen emellertid saknar anknytning till, 

och en tro på, det etablerade samhället kan det vara en avgörande faktor till att man utvecklar 

brottsligt beteende. Jag tolkar det som att personer som inte avskräcks av lagstiftningen 

ersätter Hirschis element om övertygelse om samhällets legitimitet, till en övertygelse om 

islamiska statens legitimitet. 

 

8. Diskussion 
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8.1 Sammanfattande slutsatser 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur rekryteringen till IS går till i Sverige samt att 

ta reda på möjliga anledningar till varför vissa personer från Sverige väljer att ansluta sig till 

IS. För att uppnå mitt syfte genomförde jag sju semistrukturerade intervjuer med personer 

som på något sätt arbetar med frågor som berör våldsbejakande islamistisk extremism. Min 

första frågeställning löd: ”Hur sker IS-rekryteringen i Sverige?” och genom mina intervjuer 

har jag fått en tydlig bild över hur rekryteringen till IS kan gå till i Sverige. Det verkar ske 

rekrytering på både sociala medier och i fysiska miljöer. Sociala medier och Internet överlag 

ses dock enligt mina intervjupersoner mer som en inspirationskälla medan den största delen 

av rekryteringen verkar ske på fysiska platser såsom fritidsgårdar, caféer, lägenheter och i 

andra undanhållna lokaler. Rekryteringen verkar främst ske inom informella grupper och 

kompisgäng – vänner rekryterar varandra. Emellertid finns det också specifika rekryterare 

som har i huvuduppdrag att söka upp lämpliga personer och övertyga dem om att ansluta sig 

till islamiska staten. Det förekommer rekrytering i alla typer av områden men det verkar vara 

vanligast i områden som ses som socialt utsatta. Dessa slutsatser stöds också av SÄPO 

(2010:49).   

 

Min andra frågeställning löd: ”Varför ansluter sig vissa personer från Sverige till IS?” och 

mina intervjupersoner var ganska eniga om att det förmodligen handlar om en kombination av 

ett flertal faktorer. De poängterade att anledningarna varierar från person till person och är 

alltså ofta väldigt individuella. Ofta handlar det om ett upplevt utanförskap och en strävan 

efter att få känna tillhörighet i en större gemenskap. Andra faktorer som kan påverka är 

sociala orättvisor, spännings- och identitetssökande. I vissa fall kan det också handla om att 

man är ideologiskt övertygad redan innan man reser hemifrån men detta är i regel något man 

blir först senare. Samtliga intervjupersoner fastställde att det oftast är unga personer som 

radikaliseras och rekryteras och den största delen består av män. De menade att det på senare 

tid dock har blivit allt vanligare att fler kvinnor ansluter sig. Enligt mina intervjupersoner är 

nog grundtanken i budskapet densamma oavsett om det riktar sig till män eller kvinnor. 

Uppgifter och sysslor på plats i Syrien eller Irak skiljer sig mellan könen. Kvinnornas främsta 

uppgift är att föda barn och befolka kalifatet medan männen främst har i uppdrag att delta i 

strider.  
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Beträffande min tredje frågeställning angående hur den nya lagstiftningen kan påverka IS-

rekryteringen, var samtliga av mina intervjupersoner eniga om att lagändringarna som nyligen 

har trätt i kraft (1 april 2016) antagligen inte kommer att ha så stor påverkan på IS-

rekryteringen. De personer som är på väg att lämna Sverige är så pass motiverade och 

övertygade att de inte avskräcks av lagstiftningen. Några av mina intervjupersoner framhöll 

likväl att de personer som inte är alltför djupt engagerade och övertygade om islamiska 

statens ideologi, möjligtvis kan påverkas till viss del av lagen och förhoppningsvis betrakta 

den som avskräckande. Mina intervjupersoner konstaterade också att det med denna 

lagstiftning kan bli möjligt att lagföra fler personer. Samtidigt är problemet här att det är svårt 

att lägga fram bevis i domstolen. Det kan till exempel handla om en person som grips på en 

svensk flygplats då man misstänker att denne har för avsikt att resa utomlands och delta i IS 

aktiviteter. I ett sådant fall kan bevisfrågan enligt några av mina intervjupersoner bli 

komplicerad då det är svårt att lägga fram konkreta bevis. 

 

8.2 Fortsatt arbete  

 

För att kunna förebygga och förhindra radikalisering och rekrytering till IS behöver det ske en 

utveckling av metoder och verktyg. Gustafsson (2015:43) konstaterar att vidare forskning 

krävs för att kunna förklara orsaker, motiv samt hur stor betydelse sociala medier har för 

radikalisering och rekrytering. Genom att ha kunskap om vanliga orsaker till varför personer 

radikaliseras kan man lyckas fånga upp personer i tid och förhoppningsvis förhindra 

rekrytering. Mina intervjupersoner konstaterade att man i Sverige behöver öka kunskapen om, 

och uppmärksamma det här fenomenet i betydligt högre grad för att kunna genomföra ett 

effektivt förebyggande arbete. De menade också att det är viktigt att känna igen 

varningssignaler för att kunna förebygga i tid. Det kan dock vara problematiskt eftersom 

varningssignaler inte nödvändigtvis yttrar sig på negativa sätt. 

 

Det förebyggande arbetet bör framförallt bedrivas i kommunerna och ett steg i rätt riktning är 

enligt den nationella samordnaren (2016) att upprätta handlingsplaner mot våldsbejakande 

extremism. Som jag nämnde i inledningen var det emellertid endast 127 av Sveriges 290 

kommuner som den 20 april 2016 hade en handlingsplan. Under de senaste två åren har den 

nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism motiverat och manat på kommunerna 

och det kanske är tack vare de insatserna som en del kommuner faktiskt har börjat 
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uppmärksamma det här fenomenet. Den nationella samordnaren har alltså hittills haft en stor 

roll men det uppdraget upphör i juni 2016. Frågan är då om, och i så fall hur, det fortsatta 

arbetet kommer att fortskrida.  

 

Jag tror att framtida forskning behöver beröra flera olika perspektiv och inkludera uppgifter 

från både IS-avhoppare, anhöriga till personer som har anslutit sig samt uppgifter från 

yrkesverksamma inom området. Det skulle ge en omfattande bild över motiv och 

varningstecken och därmed effektivisera det förebyggande arbetet. 

 

8.3 Avslutande diskussion 

 

Jag har i denna uppsats kunnat fastställa att i de flesta fall av radikalisering och rekrytering av 

svenskar till islamiska staten handlar det inte enbart om ideologiska motiv utan snarare sociala 

faktorer. Detta är något som även SÄPO (2010:48f) hävdar. Istället har det våldsbejakande 

budskapet varit den primära dragningskraften för många medan islamism som ideologi har 

varit sekundär. Ofta handlar det om en kombination av ett flertal orsaker och inte sällan 

sociala faktorer. Just sociala faktorer är något som jag tror att det svenska samhället borde 

kunna påverka till stor del. Jag tror, som också många av mina intervjupersoner konstaterade, 

att det förebyggande arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism måste existera i 

samtliga kommuner. Arbetet måste också fortgå på nationell nivå beträffande lagstiftning och 

liknande. Det är ofta kommunerna som först kommer i kontakt med personer som befinner sig 

i riskzonen för radikalisering och i och med det har kommunerna en betydande roll och 

således ett stort ansvar. 

 

Som Napoleoni (2014:147) konstaterar företräder IS inte enbart en ny form av terrorism utan 

utgör ett sant modernt fenomen. Många av mina intervjupersoner tror inte att rekryteringen till 

islamiska staten kommer att avta inom den närmaste tiden utan är ett fenomen som vi kommer 

tvingas att leva med och arbeta mot. Detta betyder att det här moderna fenomenet finns mitt 

ibland oss och det krävs effektivt arbete för att motverka detta. 

Jag vill slutligen lyfta fram ett citat från intervjun med samordnaren i kommun A: 
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”Men jag tror att hur som helst kommer vi behöva rigga för att det kommer att fortsätta i den 

här nivån, och sedan hitta ett arbetssätt som håller. För att man får nog ändå tänka sig att det 

här kan bli ett fenomen som vi får leva med. Lite grann en vardag för oss..” 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen  

– Vilken befattning har du? 

– Hur länge har du arbetat som det? 

– Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter 

– På vilket sätt arbetar du med frågor som rör våldsbejakande islamistisk extremism?  

 

Platser/miljöer för rekrytering 

– I vilka miljöer sker rekryteringen ofta? 

– Sker rekrytering även på fysiska platser eller endast via internet? 

– Lämpar sig vissa platser bättre än andra för rekrytering? 

– Hur upprättas kontakterna?  

– Vilka rekryterar? 

 

Personer 

– Vilken typ av personer vänder sig IS till? 

– Varför tror du att vissa personer väljer att ansluta sig till IS?  

 

Budskapet 

– Hur utformas budskapet?  

– Vad är det som lockar? 

– Ser budskapet olika ut för män respektive kvinnor? 

 

Resan 

– Hur går det till rent praktiskt när de som har blivit rekryterade ska resa från Sverige? 

– Hur lång tid efter att de blivit rekryterade reser de? 

– Tror du att lagändringen (gällande att ”terrorresor” nu är olagliga) kommer att påverka och i 

så fall hur? 
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Förebyggande 

– Hur kan man förebygga att rekrytering sker? 

 

Hjälp och stöd 

– Hur kan stöd ges till avhopparna vid hemkomst?  

– Hur kan stöd ges till anhöriga? 

 

Avslutande tankar 

– Är det något du skulle vilja tillägga? 


