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Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka sociala och psykologiska processer 

som kan vara bidragande när unga människor radikaliseras in i våldsbejakande extemism. 

Avsikten har inte varit att finna en absolut sanning i orsaken till radikalisering, ambition har 

istället varit att bidra med en fördjupad insikt om att det finns processer som vi tenderar att 

utelämna. Med hjälp av en hermeneutisk ansats har tre förklaringsmodeller jämförts. 

Resultatet visar att radikalisering är en komplex process trots att de individer som valt att 

ansluta sig till våldsbejakande grupperingar och begå våldshandlingar uppvisar ett antal 

gemensamma riskfaktorer som går att identifiera i efterhand. Resultatet visar även att vi 

med tydlighet ser vår utgrupps radikalisering men tenderar att inte beakta på vilket sätt vår 

ingrupp bidrar till att eskalera en konflikt. Likväl förbiser stater ofta det faktum att de själva, 

i kampen mot terrorismen, är med och skapar den radikalisering och terrorism som de sedan 

ägnar stor möda åt att bekämpa och avstyra. 
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1. Inledning 

Sommaren 2014 chockades stora delar av världen när terrororganisationen Islamiska staten, 

IS, tog över stora delar av Syrien och Irak och ledaren Abu Bakr Al-Baghdadi utropade ett 

kalifat. Oroligheterna i mellanöstern medförde dessutom en ytterst ovanlig anslutning från 

medborgare från de Europeiska länderna till ett terroraktiva nätverk. Sverige är, sett till 

befolkningsmängden, ett av de länder varifrån flest unga individer har anslutit till IS.1 

De svenska ungdomar som gjort valet att strida för IS är uppvuxna i ett land med skolplikt 

och har därmed utbildats om krigens elände, de har informeras om mänskliga rättigheter 

och levt relativt trygga liv. Dessa ungdomar har ofta lämnat sina nära och kära i total 

ovisshet som lett till förnekelse och resulterat i att de anhöriga in i det längsta hävdat att 

rekryten inte har åkt utomlands för att ansluta sig till IS. De anhöriga beskriver rekryterna 

som goda människor och hävdar bland annat att de gett sig av för att arbeta som volontärer 

i flyktingförläggningarna i något av Syriens grannländer.2 

 

1.1 Min roll 

Något som jag har behövt reflektera över och ta i beaktande under den här studien är min 

egen roll. Jag är född Iran och under mina första åtta levnadsår levde jag i ett pågående krig 

mellan Iran och Irak, ett krig som i Iran kallas för ”Defa-e-moqqaddas” (det heliga 

försvaret). Jag har klara minnen av kriget så jag kommer ihåg att barnsoldater värvades och 

sändes ut till fronten med löfte om att komma till paradiset om de dog martyrdöden. 

Jag är född i ett land där majoriteten av invånarna är muslimer, i vuxen ålder har jag valt att 

konvertera till kristendomen och därmed tagit avstånd från den religion som jag föddes in 

i. Min bakgrund kan göra mig färgad när jag studerar unga muslimers 

radikaliseringsprocess, men den kan även vara en tillgång då jag har samma bakgrund och 

uppväxtförhållanden som många av de unga människor som valt en helt annan väg än mig. 

Medveten om min egen roll har jag valt att studera terrorism ur ett brett perspektiv och utgå 

från en hermeneutisk metod som medger att jag ger mig in i studien med den förutsättning, 

den förförståelse och de fördomar som jag initialt bär med mig. 

                                                 
1 Global Terrorism Index, 2015, 47. 
2 http://svenskajihadister.story.aftonbladet.se/chapter/chapter-2/ 
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1.2 Centrala begrepp 

Terrorism – Terrorism är en handling som syftar till att döda eller allvarligt skada civila 

eller icke-stridande, med avsikt att skrämma en befolkning eller utöva tvång på en regering 

eller en internationell organisation.3 

Radikalisering – en process genom vilken en individ eller grupp kan utveckla extrema 

attityder och i en förlängning komma att förespråka illegala metoder och våldsanvändning 

för att främja sin ideologi.4 

Våldsbejakande extremism - ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 

inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 

ideologiskt mål.5 

Islamism - en uppfattning av islam som allomfattande politisk ideologi.6 

Kalifat – samlingen av de muslimska riken som styrdes av en andlig ledare som gjorde 

anspråk på religiös såväl som politisk överhöghet.7 

Jihad – arabiskt ord som i egentlig mening betyder ”strävan” eller ”ansträngning”. 

Begreppet används för att beskriva den andliga strävan som främst rör varje muslims strävan 

att leva efter Guds vilja. Ordet har även använts i betydelsen ”heligt krig till försvar mot 

dem som utgör ett hot mot islam”. Våldsbejakande islamistiska grupper utgår från den 

senare tolkningen med syfte att legitimera våldshandlingar.8 

                                                 
3 The General Assembly of the United Nations, International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism, resolution 54/109, 1999, http://www.un.org/law/cod/finterr.htm (hämtad 2018-05-

24) 
4 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Nationell strategi mot våldsbejakande extremism, 

2016, 7. https://www.regeringen.se/49f3a8/contentassets/8e9319885a544c00bc788e3a371f93b3/nationell-

strategi-mot-valdsbejakande-extremism (hämtad 2018-05-24) 
5 Regeringen, En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, 

kommittédirektiv Dir. 2014:103, 

https://www.regeringen.se/contentassets/6b598b05db1c4878934486209ab20431/en-nationell-samordnare-

for-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism-dir.-2014103 (hämtad 2018-05-24) 
6 Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/islamism (hämtad 2018-

05-24) 
7 https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalifat (hämtad 2018-05-24) 
8 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, 2010, 50. 

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

(hämtad 2018-05-23) 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Kort om terrorism  

Media har bidragit till att skapa den bild av terrorism som folk i allmänhet har idag. Därför 

vill jag innan jag tar mig an detta avsnitt tydliggöra att terrorism är ett fenomen som 

förekommer i både religiösa och sekulära grupper.  

Terrorism är inte ett nytt fenomen utan har funnits lika länge som det funnits stater. Att 

radikala individer ensamt eller i grupp ägnat sig åt våldshandlingar som kan klassas som 

terrorism skedde redan för hundratals år sedan. På medeltiden fanns hinduiska Thagger, 

judiska Zeloter och senare även muslimska Assassiner som alla var lika fruktade som vår 

tids jihadister.  

Genom att beakta historien kan vi se att terrorism är ett fenomen som följer ett cykliskt 

förlopp och kan liknas vid en våg med en början, en topp och ett slut. Dessa vågor kan 

överlappa varandra men det är tydligt att deras livscykel inte motsvarar organisationernas 

livscykler, vilka normalt försvinner innan ideologin helt tonat bort. I samtliga fall kan man 

se att efter en tids lugn följer en ny våg av terror.9  

Ser man till de senaste århundradena har dessa vågor varat i snitt 40 år innan de passerat. 

På 1880-talet uppträdde den anarkistiska terrorgrupperingen Narodnaya Volya i Ryssland 

vars framfart varade fram till 1920-talet. När den anarkistiska vågen ebbade ut ersattes den 

av den antikolonialistiska vågen som hade sin start på 1920-talet och 40 år senare, under 

60-talet hade även den i stor utsträckning försvunnit. På 60-talet uppstod den tredje vågen, 

vänster-vågen, som varade fram till 90-talet. Vänster-vågen har kvarlämnat några grupper 

som fortfarande är aktiva, bland annat de tamilska tigrarna i Sri Lanka10. Efter misslyckade 

fredssamtal i Genève 2006 kategoriserades de tamilska tigrarna som en terrororganisation, 

denna kategorisering har dock nyligen hävts av Europa domstolen.11. Den fjärde vågen, som 

kan kallas den religiösa vågen, började 1979 med de katolska grupperingarna IRA12 och har 

fortsatt med de islamistiska grupperingarna Al Qaida, Boko Haram, Al Shabaab och IS. 

                                                 
9 Rapoport. The Four Waves of Rebel Terror and September 11, 2002. 

http://anthropoetics.ucla.edu/ap0801/terror/ (hämtad 2018-05-19) 
10 Ibid  
11 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170085en.pdf 
12 Rapoport, D, 2002. 
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Terrorister, speciellt självmordsterrorister, framställs ofta som verklighetsfrånvända, 

hjärntvättade och förvirrande religiösa fundamentalister.13 För ett decennium sedan visade 

studier kring de individer som sökt och anslutit sig till terrororganisationer att dessa 

tenderade att ha högre utbildningsnivå, framförallt i områdena naturvetenskap, medicin och 

teknik.14 Målgruppen har dock ändrats och nyare undersökningar visar att den övergripande 

utbildningsnivån hos dem som anslutit till IS är låg, 47 % har antingen inte påbörjat eller 

inte slutfört studier på gymnasienivå, troligtvis har färre än  

40 % slutfört gymnasieutbildningen.  Av dessa har 4 % påbörjat en universitets- eller 

högskoleutbildning varav få, om någon, i undersökningen har fullgjort en högre 

utbildning.15 

 

1.3.2 Anslutning till IS från Sverige 

Enligt Säpo har oroligheterna i mellanöstern medfört en ytterst ovanlig anslutning från 

Sverige till terroraktiva nätverk i Syrien och Irak. Närmare 300 personer har rest från 

Sverige till Irak och Syrien för att ansluta sig till IS. Sett till befolkningsmängden är Sverige 

ett av de länder varifrån flest unga individer har anslutit till terrororganisationen.16  

Närmare 40 %, av de svenska jihadisterna är uppvuxna i Göteborg.17 En del av jihadisterna 

har levt liv med inslag av kriminalitet innan de anslöt till IS, men flertalet del av dessa unga 

individer är inte kända av polisen sedan tidigare utan har haft ordnade liv och ägnat sig åt 

studier eller haft en annan (laglig) sysselsättning. Flertalet av dem har varit gifta 

småbarnsföräldrar. Till ovanligheterna hör att ungefär en tredjedel dem som rest till 

konfliktområden och anslutit sig till terrornätverken är kvinnor.18  

 

                                                 
13 Sosis & Alcorta, Militants and Martyrs: Evolutionary Perspectives on Religion and Terrorism, 2008, 106. 
14 Lindgren. Religion och konflikt: komplexa samband, komplexa orsaker, 2014, 76. 
15 Politiets sikkerhetstjeneste, Hvilken bakgrunn har personer som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer 

i Norge før de blir radikalisert? 2016, 10. 

https://pst.no/globalassets/artikler/utgivelser/norsk_radikaliseringsprosjektets-rapport_ugradert.pdf (hämtad 

2018-05-19) 
16 Säkerhetspolisen, http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2017-06-27-farre-reser-

fran-sverige-till-terroristorganisationer.html 
17 http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/polisen-g%C3%B6teborg-bland-de-st%C3%B6rsta-i-is-

rekrytering-1.164427 
18 http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2017-06-27-farre-reser-fran-sverige-till-

terroristorganisationer.html 

https://pst.no/globalassets/artikler/utgivelser/norsk_radikaliseringsprosjektets-rapport_ugradert.pdf
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Jag funderar över vad som driver unga människor att agera mänskliga sköldar, att bli 

suicidala minröjare eller att ta livet av både sig själv och andra genom att detonera en bomb 

fastspänd på kroppen. Jag ställer mig frågan: hur kan dessa ungdomar lockas av en 

eftervärld som ingen upplevt och vars existens därför inte kan vara ställt bortom allt rimligt 

tvivel? Vad får dem att offra sig själva och samtidigt ta livet av civila människor i ett land 

där de själva saknar anknytning? 

Syftet med denna litteraturstudie är att studera teorier om vilka sociala och psykologiska 

processer som bidrar till radikalisering. För att nå syftet har jag valt ut följande frågor som 

kommer att vara vägledande i studien: 

1. I vilken utsträckning kan valda teorier/modeller vara användbara för att förklara 

radikaliseringsprocessen? 

2. Vilka faktorer kan, enligt valda teorier/modeller, påverka radikaliseringsprocessen? 

 

1.5 Avgränsningar 

Terrorismforskning är ett stort område och radikaliseringsprocessen är komplex, därför är 

det ogörligt att täcka in hela fältet i en studie. Jag har valt att avgränsa min studie till att 

analysera radikaliseringsprocessen genom att jämföra tre förklaringsmodeller. Dessa tre 

förklaringsmodeller är utvalda med anledning av att de är utformade av framstående 

forskare som ofta citerats i andra studier.  

 

1.6 Forskningsöversikt 

I den tidiga sociologiska och psykologiska forskningen19 har radikalisering förklarats med 

hypoteser om enskilda individers låga intelligens, egocentrism eller en sjuklig längtan efter 

att bli räddade av en ”fader”20. Dessa hypoteser har däremot inte kunnat bevisas i empiriska 

studier.  

                                                 
19 Så som Freud (1907) 
20 Freud. Obsessive Actions and Religious Practices. 1907.  

https://naomijanowitz.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/183/2016/01/FreudObsessiveActs.pdf 

(hämtad 2018-05-15) 
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För att ta mig an uppgiften har jag genomfört en litteratursökning i Umeå 

universitetsbiblioteks databas som inkluderar publikationer från flertalet nationella och 

internationella databaser och tidskrifter, bland många andra DiVA, Google Scholar och 

PsycINFO. Jag genomförde sökningar genom kombinationer av följande nyckelord som 

utgår ifrån uppsatsens syfte och frågeställningar; ”radicalization, process, extremism, 

violence, model, terrorism”. Därefter gjorde jag en avgränsning till ”endast fulltext” samt 

till de språk jag behärskar och som fanns med i listan, nämligen svenska och engelska. Jag 

valde även att fokusera på nyare forskning och angav därför en begränsning till åren mellan 

2010 – 2018 och valde även att utesluta konferenstryck samt översiktsartiklar/recensioner. 

Jag fick då 1048 träffar. 

En rad sociologiska, psykologiska, kriminologiska och statsvetenskapliga hypoteser har 

utformats med vilka man gjort förklaringsförsök till hur det kommer sig att människor 

ansluter till terroraktiva organisationer. Några studier har även tagit fram modeller och 

förslag för hur kontraterrorism bör bedrivas för bästa effekt.  

Olivier Roy, professor i statsvetenskap, har nyligen publicerat ett verk i vilken han beskriver 

teorin om islamisering av radikalism. Roys argumenterar för att konflikten i Mellanöstern 

har lett till att radikalitet har islamiserats, snarare än att religiösa föreställningar har 

radikaliserats. Med det uttalandet vill han fastslå att radikalisering inte är en konsekvens av 

religiositet utan snarare konsekvensen av en fascination av döden hos de som ansluter sig 

till IS. 21 

Martha Crenshaw, professor i statsvetenskap, har argumenterat för att terrorismen tenderar 

att växa när staterna är starka nog att utöva förtryck som skapar missnöjen hos befolkningen, 

men inte är tillräckligt starka för att utrota det motstånd som uppstår till följd av missnöjet. 

Crenshaw menar att framgångsrik kontraterrorism många gånger är resultatet av en effektiv 

brottsbekämpning jämte underrättelsetjänst snarare än resultatet av en offensiv 

militärstyrka, vilket leder till den generella slutsatsen att våld inte är lösningen på 

terrorismen.22 

                                                 
21 Roy. Jihad and Death: the global appeal of islamic state, 2017. 
22 Crenshaw. The long view of terrorism. Current History, 2014. 40-42. 

http://proxy.ub.umu.se/login?url=https://search-proquest-

com.proxy.ub.umu.se/docview/1475325512?accountid=14581 (hämtad 2018-04-25) 
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Donatella della Porta, professor i statsvetenskap och politisk sociologi, har argumenterat för 

att forskare som sedan 9/11 studerat terrorism kopplat till islamistiska grupperingar tenderat 

att komma till slutsatsen att de individer som utför dessa terroristbrott är mer irrationella, 

diskminerande och avsiktligt onda. De har även redovisat att dessa brott är mer dödliga än 

terrorbrott som utförts av grupper med andra ideologiska inriktningar, men detta påstående 

är inte stärkt med någon entydig fakta.23 

Della Porta har utifrån social rörelseteori studerat de bakomliggande mekanismer och 

likheter i de processer genom vilka fyra olika politiska grupper kommit att ta till våld: 

vänstergrupper, högergrupper, nationalistiska grupper och religiöst fundamentalistiska 

grupperingar. Hon redogör för att det inledningsvis uppstår ett missnöje som leder till att en 

grupp börjar protestera, därefter sker en process genom vilken både aktivister och poliser 

anpassar sig till varandras taktik. Ifall polisen använder sig av brutalitet i kampen mot 

aktivisterna leder det till att dessa går under jorden och bildar militanta subkulturer. Della 

Porta beskriver vidare att fyra mekanismer bidrar till att befästa den våldsbejakande 

gruppens ideologi, att gruppen blir inbunden och består av en sluten krets anhängare, 

militarisering som innebär att gruppen går från ord till handling när det kommer till våld, 

ideologisk inkapsling som innebär att den våldsbejakande gruppens ideologi blir mindre 

överensstämmande med utgruppens och militant slutenhet vilket innebär att den 

våldsbejakande gruppen helt tar avstånd från utgruppen vilket bidrar till att de avskärmar 

sig från utgruppen och därmed lättare kan utöva våld mot deras medlemmar24. För att 

komma tillrätta med problemet behöver man häva dessa fyra mekanismer.25 

Säkerhetspolisen har tillsammans med Brottsförebyggande rådet utkommit med en 

rapport26, i vilken det uppges att radikalisering förstärks av segregation och upplevt 

utanförskap och att initiativ att förbättra levnadsvillkoren för människorna i de segregerade 

områdena, avseende arbete, bostad och utbildning är ett viktigt förebyggande arbete.  

I rapporten tydliggörs att trots att det inte finns ett entydigt svar på hur och varför 

radikalisering sker så finns det liknande driv- och dragningskrafter som yttrar sig när en 

individ radikaliseras. Dessa faktorer ter sig på liknande sätt oavsett individernas ideologi, 

                                                 
23 Della Porta, Clandestine Political Violence, 2013, 3-4. 
24 Ibid. kap 5-8  
25 Ibid. 276-281  
26 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, 2010. 

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

(hämtad 2018-05-23) 
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vilket förklaras med att den huvudsakliga orsakerna till radikalisering är sociala och 

känslomässiga snarare än ideologiska. Faktorerna utgår från Tore Bjǿrgos, professor och 

forskare vid Universitetet i Oslo och direktör för universitetets centrum för 

extremismforskning, forskning om push-och pullfaktorer.27  

De drivfaktorer som Säkerhetspolisen listar i rapporten är bland andra, upplevda globala 

orättvisor, upplevt förtryck av folkgrupp, land eller religion, samhällsengagemang, 

våldsfascination, låg självkänsla, viljan att göra skillnad och frustation över bristande 

resultat genom användandet av demokratiska kanaler. Dragningskrafterna kan vara känslan 

av makt eller kontroll, social status i en grupp, gemenskap eller vänskap, lojalitet bland 

gruppens medlemmar eller övertygelse om att man står för det goda och bekämpar det 

onda.28 

Kartläggningen visar att majoriteten av de som radikaliseras i Sverige är unga män mellan 

15-30 år. Vanligt förekommande är att de attraheras av spänningen och delar en fascination 

för våld. I rapporten lyfts även de gruppdynamiska aspekterna och man menar att dessa 

individer ofta umgås intensivt och tittar på våldspropaganda tillsammans. Utifrån ett eget 

material har Säkerhetspolisen identifierat tre typfall för hur och varför människor 

radikaliseras, därefter har Brottsförebyggande råden i samarbete med externa forskare 

utökat dessa med ett fjärde typfall. Se listan nedan: 

1. Utagerarens väg  

2. Grubblarens väg  

3. Familjens väg  

4. Kontaktsökarens väg29 

Den utagerande individen beskrivs som en ung person med ett problematiskt förflutet, 

ibland med inslag av kriminalitet eller trauma till följd av bevittnat våld. Säkerhetspolisen 

och Brottsförebyggande rådet förklarar: 

                                                 
27 Bjorgo, Root Causes of Terrorism: Myths, Reality and Ways Forward, 2005. 
28 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, 2010, 34-35. 

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

(hämtad 2018-05-23) 
29 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, 2010, 43. 

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

(hämtad 2018-05-23) 
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Ensamma, osäkra och utsatta personer i yngre tonåren som riskerar att i sitt 

identitetssökande dras till våldsamma radikala grupper. Utsatta ungdomar som känner sig 

svikna av samhället är knappast mottagliga för information om det demokratiska 

samhällets spelregler. För dem är det spänningen och i viss mån grupptillhörigheten som 

lockar. Ideologisk övertygelse och politiska brott är något som kommer senare.30 

Grubblaren är en skötsam person som brinner för ideologin och som i sitt sökande finner en 

väg in i den radikala gruppen. Säkerhetspolisen skriver: 

Vissa personer i denna kategori kan betraktas som självradikaliserade, och den sociala 

gemenskapen uppstår i dessa fall först efter att personen har börjat intressera sig för den 

våldsbejakande ideologin. Mötet med ideologin och den påföljande radikaliseringen 

följer ofta på en upplevd insikt eller en om-välvande händelse. Det är alltså primärt på 

grund av upplevda sociala och politiska orättvisor som grubblaren av ideologiska skäl 

söker sig till ett radikalt socialt sammanhang.31 

Familjens väg innebär att det antingen funnits en acceptans eller ett aktivt deltagande i 

extrema miljöer i familjen eller i den närmaste kretsen. Säkerhetspolisen förklarar familjens 

väg på följande sätt: 

En person som radikaliseras på detta sätt har vuxit upp omgärdad av radikala personer, 

vilket resulterat i att det radikala ses som normalt. Radikaliseringen innebär därför inte 

ett abrupt uppbrott eftersom personen inte aktivt söker ett nytt sammanhang. Denna väg 

behöver inte nödvändigtvis gå genom familjen, utan leder ofta genom den omedelbara 

sociala närmiljön: släkt, familjevänner och klasskamrater.32 

Kontaktsökaren har oftast inte en tidigare erfarenhet av radikala miljöer eller grupper utan 

är en individ som söker gemenskap och tillhörighet och på så sätt landar i den radikala 

grupperingen. Säkerhetspolisen förklarar: 

                                                 
30 Våldsam politisk extremism – Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten. 

Rapport 2009, 17. 

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180002415/1371914720927/2009_15_valdsam_politisk

_extremism.pdf (hämtad 2018-06-20) 
31 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, 2010, 44. 

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

(hämtad 2018-05-23) 
32 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, 2010, 45. 

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

(hämtad 2018-05-23) 
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Kontaktsökaren kan lockas av den sociala gemenskap och sammanhållning som gruppen 

erbjuder eller önska en närmare relation med en person som är medlem i gruppen. Därför 

är det i regel en slump att kontaktsökaren dels dras till en extremistisk grupp, dels vilken 

extremistisk grupp det handlar om, eftersom det inte är gruppens budskap eller aktiviteter 

som attraherar.33 

 

2. Material och metod 

2.1 Valet av material  

Terrorismforskningen är ett stort område och studierna är många. Terrorismforskningen kan 

förenklat delas in i två huvudfåror, mainstream samt kritisk forskning. För att närmare 

analysera vilka mekanismer som bidrar till skapandet och upprätthållandet av en 

våldsbejakande identitet och individers anslutning till terrorklassade organisationer har jag 

i föreliggande litteraturstudie valt att titta närmare på tre teorier, två mainstream teorier samt 

en kritisk teori om radikalisering. Dessa när Clark McCauley och Sophia Moskalenkos 

pyramidmodell, Moghaddams trappmodell samt Marc Sagemans teori om radikalisering. 

Såväl McCauley och Moskalenko som Sageman hänvisade till Moghaddams modell, därför 

sökte jag specifikt upp och inkluderade även den modellen trots att den var äldre än det 

tidsspann som jag initialt begränsat min litteratursökning till. Urvalet motiverar jag med att 

skaparna är framstående auktoriteter i området som ofta citerats av andra forskare och 

därmed bidragit till att utveckla studiet av radikalisering. 

McCauley och Moskalenko är båda medlemmar och forskare vid The National Consortium 

for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) och har på uppdrag av 

USA:s departement för inrikes säkerhet skrivit flertalet studier i ämnet terrorism och 

kontraterrorism. En litteratursökning i Google Scholars databas på McCauley och 

Moskalenko’s pyramidmodell visar att den citerats 700 tillfällen.  

Sageman är en auktoritet inom terrorismforskningen och Senior Fellow på Foreign Policy 

Research Institute’s (FPRI) Center for the Study of Terrorism. Sageman har dessutom, som 

före detta anställd av CIA, en gedigen erfarenhet från fält där han mött, intervjuat och samlat 

en ansenlig mängd data baserad på förstahands information. Han är även författare av 

                                                 
33 Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, 2010, 45. 

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

(hämtad 2018-05-23) 
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flertalet böcker i ämnet radikalisering, terrorism och jihadism. En litteratursökning i Google 

Scholars databas på Sageman visar att hans böcker citerats över 5000 tillfällen. 

Moghaddam utvecklade tidigt ett teoretiskt ramverk för hur radikaliseringsprocessen kan 

förstås och många samtida forskare har därefter utvecklat förklaringsmodeller som antingen 

utgår från eller hänvisar till den modell han presenterat. En sökning på Google Scholar visar 

att artikeln innehållande hans pyramidmodell citerats fler än 700 tillfällen.  

 

2.2 Valet av metod 

Den religionspsykologiska disciplinen är en gränsvetenskap mellan psykologin och 

religionsvetenskapen. Inom ramen för religionspsykologin kommer jag att studera teorier 

om vilka tankar och känslor som kan understödja radikaliseringsprocessen och påverka 

individens val att ansluta sig till en våldsbejakande extremistisk gruppering. I den här 

studien har jag valt att inta ett hermeneutiskt perspektiv för att tolka och försöka förstå 

teorierna om de faktorer som bidrar till att unga individerna väljer att ansluta till 

terrorklassade organisationer. 

Anledningen till att jag har valt hermeneutik som metod i denna studie beror på att 

hermeneutiken som ansats ger forskaren förutsättningar att tolka en text eller ett skeende, 

för att därefter kunna göra ett försök att utmejsla människans specifika livsvillkor och 

existens.34 Radikaliseringsprocessen är ett komplext fenomen som flertalet forskare försökt 

ge en förklaring på. Fördelen med hermeneutiken är att fokus ligger på tolkningar och 

förståelser av individernas upplevelser snarare än på att beskriva en objektiv verklighet, 

vilket jag anser passar syftet med min studie.35 

 

2.2.1 Den hermeneutiska cirkeln 

Ett viktigt begrepp i hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som förklarar en process 

som innebär att en text först läses med den förutsättning, den förförståelse och de fördomar 

som läsaren initialt har. Utgångspunkten revideras sedan var gång en text läses och efter 

                                                 
34 Andersson, Om positivism och hermeneutik, 2014, 41. 
35 Ibid, 124 
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varje läsning av texten får läsaren en större förståelse och texten får därmed en djupare 

mening. 

Ett antal riktlinjer följer med den hermeneutiska cirkeln som kan fungera som ett stöd i 

användandet av metoden. För det första ska texten läsas långsamt och noggrant, att man har 

förutfattade meningar är naturligt och dessa kommer att omvärderas under processen. I det 

andra steget ska man läsa texten med förståelse för språket och sammanhanget. Fokus kan 

och ska flyttas mellan texten och dess sammanhang. I det tredje tillämpar läsaren en 

kulturell jämförelse. När en text analyseras utifrån kulturell och textuell kontext kan 

analysen och förståelsen fördjupas ytterligare genom jämförelse med ett likvärdigt material. 

En fjärde riktlinje är att vara medveten om att textens mening påverkas av dess ursprung 

och sträva efter en förståelse för hur texten har kommit att användas. En femte riktlinje är 

att fråga sig; vem är texten skriven av och i vilket syfte? Detta på grund av att författaren av 

en text kan ha ett egenintresse som denne vill framhålla. Den sjätte och slutliga riktlinjen är 

att läsa och granska en text ur olika perspektiv för att på så sätt hitta nya innebörder och 

andemeningar i den.36 

Utgår man från dessa riktlinjer så innebär det att läsaren av en text rör sig mellan att läsa 

delar av texten och hela texten för att på så vis lägga ett pussel av struktur och mening som 

slutligen leder till en fördjupad förståelse. Det hermeneutiska förhållningssättet utgår från 

att en text alltid har flera sammanhang och att tolka och förstå den är en oändlig process då 

innehållet i texten kontinuerligt modifieras allt eftersom förståelsen hos läsaren ökar.37 

 

2.2.2 Hur jag tillämpat metoden 

Jag började med att läsa allt material jag ansåg vara intressant och som jag trodde skulle ge 

mig en ökad förståelse för det fenomen jag önskar studera. När urvalet slutligen föll på de 

tre förklaringsmodellerna så har jag läst varje förklaringsmodell upprepade tillfällen och så 

långt det varit möjligt så har jag tillämpat riktlinjerna för den hermeneutiska cirkeln. Jag har 

även skapat en matris i vilket jag fört in likheter och skillnader mellan de olika modellerna 

för att underlätta den slutliga analysen.  

                                                 
36 Gilhus. The Routledge Handbook of Research Methods In The Study Of Religion, 2011, 277-278. 
37 Ibid, 276 
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Jag vill poängtera att tolkning av ett skeende är en oändlig process och att jag har valt att 

undersöka och försöka förstå en mycket komplex process. Det hermeneutiska 

förhållningssättet öppnar upp för att jag ska tolka de modeller som är resultatet av ett antal 

forskares tolkningar av en verklighet som ingen av oss själva lever i. Med det förtydligat så 

presenteras resultatet i nästa avsnitt. 

 

3. Resultat 

3.1 Fathali M. Moghaddam 

Psykologen Fathali M. Moghaddam har presenterat en modell som på ett enkelt sätt avser 

att förklara radikaliseringsprocessen. Modellen illustreras som en avsmalnande trappa, 

illustrerad som figur 1, med sex våningar där de olika våningarna är fasta och individen 

”klättrar” upp för trappan genom att i tur och ordning ta ett steg i taget. Modellen beskriver 

en psykologisk process, där fokus ligger på individens subjektiva uppfattning av sin 

verklighet (våningen denne befinner sig på) och de alternativ som individen anser sig ha 

(vägarna upp till nästa våning). Ju högre upp individen befinner sig i trappan, desto starkare 

är uppfattningen av att det föreligger ett externt hot och desto färre handlingsalternativ 

upplevs finnas.  

Individer som befinner sig på bottenvåningen upplever orättvisor och relativ deprivation 

och tar sig upp till den första våningen i sökandet efter alternativ. När de inte finner 

tillfredsställande alternativ tar de sig upp till den andra våningen med en känsla av ilska mot 

de uppfattade förövarna som skapar denna orättvisa. När de fortfarande inte finner lösningar 

på problemet tar de sig upp till den tredje våningen där de börjar engagera sig moraliskt och 

rättfärdigar terrorism. Individer som tar sig vidare upp till fjärde våningen ansluter sig till 

en terroristorganisation eller grupp och på den femte och sista våningen avhumaniseras 

fienden och även de civila som hör till fiendens grupp vilket legitimerar våld mot dem alla, 

här ser individen inga andra lösningar än att förinta fienden och ibland även sig själv 

tillsammans med dem.38 

                                                 
38 Moghaddam. The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration, 2005, 161-166. 
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Figur 1. Beskriven av Moghaddam 2005, illustrerad av mig. 

 

Religion har en unik förmåga att uppfylla människans identitetsbehov och en ökad 

globalisering, sekularisering och västernisering undergräver den traditionella, icke-

västerländska sättet att leva. Det innebär att det västerländska levnadssättet och individerna 

i väst därmed utgör ett hot mot de konservativa samhällena och i förlängningen dessa 

individers prioriteringar och tro, något som enligt Moghaddam är av central betydelse när 

det kommer till relativ deprivation och konflikt med religiösa fundamentalister.39 

Moghaddam understryker att särskilt relevant för terrorism är relativ deprivation, alltså 

individens subjektiva upplevelse av att vara utsatt för orättvisa. Denna uppfattningar kan 

uppstå av olika orsaker, såsom svåra ekonomiska eller odemokratiska politiska förhållanden 

eller i och med hot mot individens personliga eller kollektiva identitet. Identitetshot är ett 

stort bekymmer för det bredare segmentet av den icke-västerländska befolkningen, särskilt 

dess ungdomar. Dessa har en önskan om att uppfylla normer för personer i väst men blir 

aldrig accepterad som en sann västerlänning. I bästa fall kan de bli "en riktigt bra kopia" 

som aldrig blir lika bra som ”originalet” och behandlas även därefter.40 

 

                                                 
39 Moghaddam, 2005, 161-166. 
40 Ibid, 161-166 
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3.2 Clark McCauley och Sophia Moskalenko 

Clark McCauley, professor i psykologi, och Sophia Moskalenko, Ph.D. i socialpsykologi, 

båda forskare vid The National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 

Terrorism (START) har studerat radikalisering utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. 

Vilket innebär att de studerat hur det sker förändringar i individens övertygelser, känslor 

och beteenden som leder denne i en riktning som alltmer rättfärdigar våld och kräver 

uppoffring för att försvara den egna gruppen. Modellen som presenteras i studien innefattar 

icke statlig terrorism. För att komma fram till denna modell har McCauley och Moskalenko 

gjort en historisk research där de undersöker mekanismerna bakom alltifrån det första kända 

terrorattentatet på 1800-talet till Usama bin Ladens radikaliseringsprocess och 

terrorattentatet mot World Trade Center.  

De skriver att terrorister är färre i antal än antalet individer med radikala tankar och åsikter 

och gör därför liknelsen att den stora massa som sympatiserar med de mål som terroristerna 

anger sig kämpa för basen av en pyramid. Ju högre upp i pyramiden man kommer desto 

färre blir antalet individer medan deras övertygelser, känslor och beteenden som stödjer 

terrorhandlingar blir starkare, toppen av pyramiden utgörs av terroristerna. 

Författarnas avsikt är att ge en förklaring till hur individer förflyttar sig från basen på denna 

pyramid till dess topp. Modellen de presenterar i artikeln består av tolv mekanismer, varav 

fyra individuella, fem på gruppnivå och ytterligare tre på massnivå, se tabell 1, vilka 

beskrivs utförligt nedan. 

 



 

16 

 

 

Individuella mekanismer 

Personliga upplevelser av oförrätter och orättvisor kan leda till känslan och uppfattningen 

av personlig utsatthet. Författarna exemplifierar detta med Andrei Zhelyabov, grundare av 

den ateistiska terrororganisationen Narodnaya Volya (folkets vilja) vars radikalisering 

beskrivs ha berott på våldtäkten av hans faster som negligerades av myndigheterna samt en 

fängelsedom som han tilldömts efter att ha skickat ett brev till en fängslad vän. Dessa 

oförrätter ledde till terrorattentatet som dödade Tsar Alexander II.  I den här sektionen finns 

även de tjetjenska änkorna och självmordsbombarna Black Widows som hämnas deras 

mäns bortgång efter stridigheter med staten, gerillarörelsen de tamilska tigrarna bland den 

förtryckta minoriteten tamilerna i Sri Lanka och de palestinska självmordsbombarna som i 

hämndaktioner mot Israeler tar livet av sig själva i en självmordsaktion.41 

McCauley och Moskalenko beskriver vidare att politiskt missnöje kan vara en drivkraft. 

Individer i denna grupp självradikaliseras till följd av en politisk trender eller händelser. Här 

finner man även individer med psykisk ohälsa som agerar ut mot staten. Dessa individer 

kan ha sympatier för en terrororganisation men är så pass oberäkneliga att de inte tas emot 

av organisationen. Författarna exemplifierar denna grupp med Ted Kaczynski, 

Unabombaren. Kaczynski ansåg sig själv vara en Survivalist och förklarades senare lida av 

paranoid schizofreni under rättegången efter att under en period av18 år skickat flertalet 

bomber till dataprofessorer och studenter på tekniska universitet med motiveringen att han 

hatade civilisationen och dess moderna teknologi.42 

McCauley och Moskalenko förklarar att det finns individer som går från att vara 

sympatisörer till att bli utförare av terrorbrott i ett enda steg. Som exempel lyfter de Wafa 

Idriss, den första kvinnliga självmordsbombaren i Palestina. Idriss process från aktivist till 

terrorist tog, vad man vet, endast två veckor. Det är dock ovanligt att processen består av 

ett enda stort kliv, istället radikaliseras de flesta individer i små steg vilka slutligen leder till 

terrorism. Denna steg för steg process kallar de ”Slippery slope”. För att exemplifiera 

processen drar författarna paralleller till Philip Zimbardos fängelseexperiment, i vilken ett 

antal psykiskt friska studenter valdes ut och slumpvist delades antingen in i gruppen fångar 

eller gruppen fångvaktare i en simulerad fängelsemiljö. Experimentet urartade så pass att 

forskarna tvingades avbryta experimentet i förtid då deltagarna i experimentet hade 

                                                 
41 McCauley & Moskalenko, Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism, 

Terrorism and Political Violence, 2008, 418. 
42 McCauley & Moskalenko, 2008, 419. 



 

17 

 

 

utvecklat ett så pass fientligt förhållningssätt gentemot varandra att det fanns risk för att de 

allvarligt skulle skada varandra.43 Några år efter Zimbardo gjorde Stanley Milgram en 

lydnadsstudie i en lärare-elev situation, i vilken en lärare uppmanas att ge eleven en stöt för 

varje fel svar som denne gav på en uppgift. Samtliga lärare utdelade stötar och efter att blivit 

uppmanade så fortsatte 20 % av dem att dela ut stötar upp till 450 volt trots att eleven 

klagade över smärta och berättade att de led av hälsoproblem och att starka stötar kunde 

komma att innebära hälsorisker för dem.44 McCauley och Moskalenko menar att för att 

kunna bryta ett mönster istället för att öka intensiteten i sina handlingar måste de som gör 

en felaktig handling måste inse att den första handlingen var fel.45 

En stark dragningskraft till våldbejakande grupperingar är kärlek och personliga relationer 

med signifikanta andra som redan ingår i grupperingen. Författarna refererar till Röda 

brigaderna i Italien och Röda arméfraktionen i Tyskland. Dessa grupperingar består av nära 

anhöriga eller vänner och efter att en individ anslutit till en organisation är det mycket 

sannolikt att känslorna för kamraterna särks vilket leder till att individerna kan offra sig för 

varandra.46 

Mekanismer på gruppnivå 

Individer som har liknande åsikter tenderar att förstärka varandra, därför kan samspelet med 

andra gruppmedlemmar bidra till att befästa de radikala åsikterna. Det innebär att i grupper 

vars individer har något extrema åsikter tenderar medlemmarna att påverka varandra till att 

de alla anammar dessa extrema åsikter.47 

Den starka sammanhållningen som utvecklas i små stridande grupper beror i stor 

utsträckning på att soldaterna är avskurna från all gemenskap med andra än dem i samma 

pluton eller trupp. Denna isolering är också karakteristisk för terroristceller, vars 

medlemmar, med anledning av sakens natur, känner att de är utsatta för ett yttre hot och 

därför endast kan lita på varandra. Eftersom både soldater och terrorister är beroende av 

varandra för att överleva och bekämpa fienden, skapas ett extremt och ömsesidigt beroende 

som leder till en extrem sammanhållning som kan vara starkare än familjeband. Det är denna 

                                                 
43 Zimbardo, The Stanford prison study, 1971. 
44 Milgram, Obedience to authority, 1974. 
45 McCauley & Moskalenko, 2008, 419-421. 
46 Ibid. 421-422 
47 Ibid. 422-423 
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extrema sammanhållning som leder till att en soldat kan kasta sig på en granat för att med 

sin kropp rädda sina kamrater.48 

De grupper som vill värva potentiella medlemmar men möter konkurrens från andra 

våldsbejakande grupperingar kan eskalera i både våld och extrema åsikter. Det här är 

anledningen till att flera extremistgrupper tar på sig ett och samma dåd. Samtidigt så är det 

en riskabel metod eftersom intresset för gruppen kan svalna helt ifall gruppen upplevs allt 

för radikala.49 

Den typ av radikalisering som social rörelseteori har intresserat sig för är kondensering, som 

innebär att när en grupp aktivister blir bekämpande av en utgrupp50 så hoppar de som inte 

är beredda att offra något för gruppen av, medan de som är beredda att betala priset av 

aktivismen stannar kvar. De medlemmar som blir kvar är beredda att skydda gruppen med 

de medel som krävs och i och med det radikaliseras gruppen. Viktiga drivkrafter för dessa 

individer är ilska och hämndbegär, därför är det troligen de individer som upplevt de största 

personliga oförrätterna som blir kvar i gruppen.51 

Konflikter i en ingrupp52 kan uppstå på grund av åsiktsskillnader och resultera i att en grupp 

splittras i mindre celler, klyvning. När motståndet kommer från andra medlemmar i 

ingruppen uppstår starka känslor av svek vilket leder till starka reaktioner. Författarna 

exemplifierar detta med IRA som splittrades i små sektioner som ibland angrep varandra.53 

Mekanismer på massnivå 

En grupp som till en början inte har ett särskilt starkt stöd från omgivningen men blir 

oproportionerligt bekämpade av staten när de uppvisar civil olydnad kan vinna sympatier 

från andra som dittills varit relativt neutrala. Vid ett yttre hot ökar även ingruppens 

sammansvetsning vilket resulterar i att respekten för ledaren ökar, toleransen för avvikelser 

inom den egna gruppen minskar och gruppens normer idealiseras. Det här är ett fenomen 

som i större grupper kan resultera i patriotism och nationalism. Författarna exemplifierar 

detta med efterspelet i USA efter 9/11, vilket visade sig genom ännu flitigare användning 

                                                 
48 Ibid. 423-424 
49 Ibid. 424-425 
50 Utgrupp är ett beteende vetenskapligt begrepp för de andra grupper som en person i en grupp inte är del 

av. 
51McCauley & Moskalenko, 2008, 425-426. 
52 Ingrupp är ett beteendevetenskapligt begrepp för den grupp som en individ eller ett subjekt tillhör utifrån 

dennes position. 
53 McCauley & Moskalenko, 2008, 426. 
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av USAs flagga, banners, ett ökat stöd för presidenten, sanktionering av krig och hat mot 

utgruppen. Det är även detta fenomen som visar sig som jihad när västerländska länder 

ockuperar muslimska länder, fenomenet är så pass tillförlitligt att det kan användas som 

strategi av en grupp som vill vinna sympatier och rekrytera anhängare. Därav kallas 

mekanism jujutsu-politik, eftersom fiendens styrka och användning av våld används mot 

honom.54 

Det är observerat att grupper i långdragna konflikter ofta får en sämre syn på varandra, 

vilket leder till starka negativa känslor, som hat och att fienden avhumaniseras. Det är när 

det skett som fienden ges avhumaniserade öknamn så som ”hundar”, ”grisar”, ”kuffar”55 

eller rent av enbart blir ”kuggar” i fiendens maskineri. Avhumanisering är även 

förekommande i mellanstatliga konflikter, författarna exemplifierar detta med 

avhumaniseringen som uppstod mellan USA och Japan i samband med andra världskriget. 

En majoritet av amerikanerna ansåg att Japanerna skulle utrotas vilket ledde till att USA 

detonerade två atombomber i Hiroshima och Nagasaki. Hatet som uppstår till följd av den 

långutdragna konflikten kan leda till att medlemmar ur en grupp anser att medlemmar ur en 

annan grupp inte längre är människor utan onda väsen, vilket gör att våld mot dessa blir 

fullt berättigat, oavsett deras ålder, kön eller att det faktum att de tillhör civilbefolkningen 

och inte deltar i strid. 

I ett samhälle som glorifierar martyrskap får martyrerna en hög social status, vilket kan 

motivera individen att offra sig för ingruppen. Författarna exemplifierar detta fenomen med 

hur de tamilska tigrarna årligen hedrar sina martyrer och hur de palestinska martyrerna äras 

genom att deras bilder porträtteras och deras familjer visas aktning för sin förlust. Även 

Mahatma Gandhis hungerstrejk, som förvisso inte ledde till döden men var en osjälvisk och 

självuppoffrande handling, tas upp som exempel som kan driva den enskilda individen till 

självuppoffrande handlingar. 

  

                                                 
54 Ibid. 426 
55 Nedsättande slanguttryck för det arabiska ordet ”kafir” som betyder ”en som förnekar sanningen” alltså 

icke-muslimer. 
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3.3 Marc Sageman  

Marc Sageman, psykiatriker, senior fellow och före detta operativ medarbetare i CIA, 

beskriver sig själv ha haft ett livslångt intresse för politiskt våld, hans tidigare böcker56 har 

bidragit till att föra terrorismforskningen framåt och blivit flitigt citerade i andra studier. I 

sitt senaste verk tar Sageman dock delvist avstånd från sina tidigare bidrag och väljer att 

förutom att kritisera USAs sätt att bedriva kontraterrorism även kritisera några av de 

välansedda forskare som bedriver terrorismforskning.57 

Sageman beskriver att han upplevde ett stort gap mellan den förståelse han har för terrorism 

och den bild som presenteras av massmedia, i sociala medier och i den offentliga debatten. 

Han menar att vår förståelse av terrorism är mycket viktigt och leder till konsekvenser för 

utvecklingen av politiken och påverkar det sätt vi väljer att möta potentiella och faktiska 

terrorister. Sageman problematiserar ifall hotet mot vår säkerhet verkligen är så stor att vi 

ska ge upp grundläggande fri- och rättigheter som yttrandefrihet och personliga integritet.58 

För att reda ut dessa frågor har Sageman utformat en femfaktor modell som behandlar 

individens aktivering av en politiserad social identitet, vilket genererar en föreställd politisk 

protestgemenskap för ett antal individer. I samband med en eskalerande konflikt med en 

utgrupp, vilket ofta är staten, desillusioneras individernas föreställningar om möjligheten 

att göra motstånd med fredliga och icke våldsamma metoder. Det i sin tur leder vidare till 

moralisk indignation som resulterar i att den konfliktdrabbade gruppens medlemmar 

kategoriserar sig själva som soldater vars uppgift är att skydda sitt folk och sitt samhälle. 

Denna självkategorisering leder till en krigaridentitet som i sin tur sänker tröskeln för 

användandet av våld för att försvara sig själva och sitt föreställda samhälle.59  

Processen med självkategorisering är ständigt pågående eftersom människor alltid försöker 

tolka sina positioner och roller i de föränderliga miljöer och sammanhang som de verkar i. 

Sageman beskriver att alla våldsverkare som han genom åren intervjuat upplevde sig vara 

soldater med uppgiften att försvara sin utsatta grupp. 60 Dessa individer beskriver själva att 

det fanns en period i deras liv när de inte såg sig själva som soldater eller försvarare av sin 

grupp, men till följd av specifika händelser, såsom att bevittna ett massmord på muslimer, 

                                                 
56 Sageman. Understanding terror networks, 2004, och Leaderless Jihad, 2008. 
57 Sageman. Misunderstanding terrorism, 2016. 
58 Ibid. 1 
59 Ibid. 143 
60 Ibid. 71 



 

21 

 

 

invasion av ett muslimskt land eller då de fått reda på att kamrater utsatts för oerhörda 

orättvisor så blev de soldater med uppgiften att försvara sig själva och sitt folk mot 

fienden.61 Nedan följer de komponenter som beskriver mekanismernas modell i Sagemans 

teori. 

Identitet 

För att individer i en protestgrupp ska vända sig till politiskt våld krävs att det finns en 

konflikt mellan demonstranterna och resten av samhället. Dessa konflikter tvingar samtliga 

involverade att identifiera sig med och ta parti för antingen den ena eller andra sidan. Denna 

process kallas kategorisering och är naturlig, associativ, känslomässig, enkel, automatisk 

och snabb och vars uppgift är att förenkla människans perception av sin verklighet och 

miljö. På samma sätt är självkategorisering, som är den process genom vilken individen 

tillskriver sig själv en roll i sitt sammanhang, en automatisk process som möjliggör 

individers kollektiva beteenden.62 

Den protesterande gruppens medlemmar 

Stater är föreställda gemenskaper där individerna som ingår i gemenskapen har specifika 

symboler, attribut, språk eller sätt att tala och uttrycka sig, ritualer och seder, klädkoder, 

kosthållning, uppförandekoder, normer och värderingar kring vad som är rätt eller fel. 

Denna gemensamma livsåskådning binder samman en mängd människor till en grupp. På 

samma sätt fungerar gemenskapen i en protestgrupp. Kort sagt bildar denna protestgrupp 

ofta en subkultur eller rent av ett parallellsamhälle. Denna grupp har en gemensam känsla 

av en politiserad social identitet som utgör grunden för deras föreställda gemenskap, och 

varje medlem föreställer sig att han eller hon har något gemensamt med andra medlemmar 

i gruppen.63 

Sageman menar att många experter och statliga byråkrater har en tendens att slå samman 

kognitiv och beteendemässig radikalisering och därför har en benägenhet att misstänka 

grupper som befinner sig i detta stadie för att vara det han kallar "A Bunch of Violent 

Guys".64 Trots användningen av en aggressiv och våldsbejakande retorik, är den stora 

majoriteten av dessa grupper inte våldsamma utan de flesta individer i dessa grupperingar 

                                                 
61 Ibid. 144 
62 Ibid. 112-117 
63 Ibid. 119-120  
64 Ibid. 150-151 
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förkastar våld. Deras våldsamma retorik reflekterar snarare den ilska och besvikelse de 

känner mot staten.65 

Gruppmedlemmarnas engagemang i en protestgrupp varierar och de minst engagerade, 

fripassagerarna, lämnar gruppen vid minsta motstånd. Den medelengagerade medlemmen 

lämnar gruppen när hen upplever att gruppen bara pratar och aldrig skrider till verket. De 

gruppmedlemmar som blir kvar i en grupp som mött starkt motstånd är de mest engagerade 

medlemmarna. Dessa medlemmar upplever ofta att de har offrat för mycket för att ge upp 

sin politiska aktivism, och utsätts gruppen för ytterligare press kan dessa medlemmar till 

och med fördubbla sina ansträngningar för att säkra gruppens överlevnad.66 

Eskalering av fientlighet mellan staten och gruppen 

Vändpunkten i att gå från en grupp med radikala åsikter till att vara en grupp som använder 

våld är en dynamisk process som ofta beror på en eskalering i konflikten mellan en grupp 

och dess motståndare, vilket ofta är staten.67 

Samtidigt som konflikten eskalerar fysiskt sker även en retorisk eskalering på båda sidor. 

Varje grupp ser sin utgrupps extrema och negativa drag som representativ för hela 

utgruppen och alla dess medlemmar, samtidigt som de ignorerar sin egen grupps våldsamma 

retorik, drag och handlingar.68 Sensationssökande media på båda sidor av en konflikt visar 

endast utgruppens våldsamma drag och handlingar och bidrar på så sätt till att stärka 

ingruppens hat mot utgruppen69 som nu blivit fienden. 

Desillusion över användbarheten av icke våldsamma metoder  

När en grupp inser att en icke-våldsam rättslig taktik inte är en framkomlig väg hoppar 

ytterligare en del medlemmar av medan de som blir kvar är beredda att ta till mer extrema 

och ibland även olagliga åtgärder. Desillusionerade och drivna till att ta till våld för att lösa 

de upplevda orättvisorna, övergår de radikala medlemmarna som är kvar i gruppen över till 

att använda mer våldsamma strategier för att rädda sig själva, sina kamrater och för att strida 

för ”saken”. Dessa medlemmar kan vara villiga att vidta extrema åtgärder fullt medveten 

om att deras handlingar innebär fängelse eller till och med döden. 

                                                 
65 Ibid. 130 
66 Ibid. 136-137 
67 Ibid. 130-131 
68 Ibid. 132 
69 Ibid. 135-136 
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Samtidigt kan staten, som inte vågade ge sig på en stor grupp, besluta att göra det nu när 

gruppen decimerats till en mer hanterbar storlek. Ett agerande som bidrar till en ömsesidig 

eskalering av våld.70 

Moralisk indignation 

Människor upplever, tolkar och reagerar på skeenden utifrån sin sociala identitet. När en 

grupp tar till våld görs det ofta till följd av att ingruppen blir utsatt för en oväntad och 

fruktansvärd handling från en utgrupp. I en tätt sammansvetsad grupp känner medlemmarna 

att en attack riktad mot en av dem är en attack riktad mot dem alla. Detta framkallar starka 

känslor av moralisk indignation mot angriparen och gruppen utdelar då en vedergällning. 

En avgörande faktor för förändringen från radikal åsikter till att använda våld ä alltså starka 

känslor.71 

När väl en grupp bestämt sig för att vedergällning är den enda framkomliga vägen så orsakar 

inte våld mot utgruppen eller dess civila någon ånger. Våld mot utgruppen anses snarare 

vara befogad och våld mot deras civila klassificeras som ”sidoskada" som antingen varit 

oavsiktlig eller nödvändigt i kampen mot utgruppen. Denna sidoskada ses förvisso som 

olycklig, men den genererar ingen direkt känsla av skuld. Oavsett avsikt känner 

medlemmarna i utgruppen sig attackerade och istället för att se attacken mot civila som en 

olycklig sidoskada anser de att attacken är resultatet av en aggressiv handling med mål och 

avsikt att skada hela deras samhälle.72 

 

4. Analys 

Moghaddam, Moskalenko och McCauley respektive Sageman uppvisar både likheter och 

skillnader i de modeller de lagt fram. Nedan kommer jag att analysera likheter och skillnader 

i de olika modellerna som presenterats i studien. 

Hur ser modellen ut? 

Samtliga modeller består av ett antal steg eller mekanismer som leder till att individer 

utvecklar extrema i tankar, åsikter och slutligen även handlingar. Moghaddam presenterar 

sex steg i en trappmodell, McCauley och Moskalenko lägger fram tolv mekanismer i en 

pyramidmodell och Sageman presenterar en femfaktormodell utan någon visuell liknelse.  

                                                 
70 Ibid. 135-138 
71 Ibid. 138 
72 Ibid.138-139 
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I Moghaddams trappmodell rör sig individen uppåt i den allt mer avsmalnande trappan 

genom att i tur och ordning ta ett steg högre upp. McCauley och Moskalenko presenterar 

inte någon turordning men framhåller att radikaliseringen för de flesta individer är en steg-

för-steg process. Deras modell påminner om Moghaddams trappmodell på så vis att de 

liknar radikaliseringsprocessen med en pyramid, där den breda basen utgörs av individer 

som sympatiserar med ”saken” som terroristerna uppe på toppen av pyramiden strider för 

och däremellan finns en rad individer med övertygelser, känslor och beteenden som i 

varierande grad sympatiserar med och stödjer ”saken”. Sageman som är kritisk till 

stadieteorier och därför mer otydlig på den punkten än de övriga och ger oss varken svar på 

hur stora steg individerna tar eller i vilken ordning, han fäster istället större vikt vid att 

klargöra hur åsikter eskalerar till att bli våldshandlingar.  

Vilka är orsakerna till radikalisering? 

Vad gäller orsaker till radikalisering och användandet av våld understryker Moghaddam att 

relativ deprivation är särskild relevant för utvecklingen av terrorism. Han förklarar att 

deprivationen kan uppstå av olika orsaker, han nämner bland annat svåra ekonomiska 

förhållanden, odemokratiska politiska förhållanden med inslag av repression och överdriven 

statlig kontroll eller i samband med identitetshot. Det sistnämnda menar han är den största 

bidragande faktorn till fundamentalistiskt våld. Moghaddam lyfter även krocken mellan öst 

och väst som en deprivationsorsak. Krocken består i att det konservativa levnadssättet i 

muslimska länder möter den västerländska kulturen och dess normer där fokus ligger på 

individens självständighet och frigjordhet. Ytterligare en deprivationsorsak, menar 

Moghaddam, är att de ungdomar som har rötter i de konservativa länderna men som försöker 

anamma samma normer och levnadsmönster som individer i väst men ändå inte blir 

accepterade som en sann västerlänning. Dessa lämnas med en känsla av vanmakt när de 

inser att de i bästa fall har möjligheten att vara en "bra kopia" av den grupp de vill och 

försöker tillhöra. Även McCauley och Moskalenko är tydliga med att poängtera att ingen 

mekanism ensam driver radikaliseringsprocessen, utan att radikalisering snarare beror på en 

kombination av flertalet mekanismer. En skillnad mellan de två förklaringsmodellerna är 

att McCauley och Moskalenkos modell är avsedd att fungera som ett ramverk för att visa 

att vägarna till radikalisering kan vara många och varierande, medan Moghaddams modell 

är en fast modell där översta trappstegen förutsätter att terroristen befunnit sig på de undre 

”våningarna” och ”klättrat” upp. Sagemans modell skiljer sig från de övrigas modeller då 

han förklarar att den huvudsakliga orsaken till en ingrupps radikaliseringsprocess är att det 
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existerar en konflikt med en utgrupp som bidrar till att eskalera diskursen. När diskursen är 

så pass eskalerad och inga fredliga metoder fungerar som försvar känner ingruppen att deras 

existens är hotat och då antar ett antal individer en krigaridentitet och agerar försvarare av 

ingruppen och det egna samhället. När de klivit in i rollen som försvarare så kan de utan 

problem använda våld mot utgruppen och dess civila medlemmar. I Sagemans förklaring 

finns likheter med Moghaddams trappmodell i frågan om hur terroristorganisationer tränar 

sina medlemmar att utföra de terroristhandlingar som dödar oskyldiga civila. Båda 

forskarna menar att två psykologiska processer är centrala för intergrupp dynamiken som 

slutligen leder till våld mot civila, nämligen social kategorisering och psykologiskt 

avstånd.73 Samtliga framhåller att starka känslor är en bidragande faktor, McCauley och 

Moskalenko lyfter kärlek och oförrätter vilket även Moghaddam beskriver i termen av 

relativ deprivation och Sageman att känslor är en stark understödjande orsak. 

Faktorerna i de olika modellerna återfinns på olika nivåer, Moghaddams modell består 

enbart av individuella faktorer (makronivå), McCauley och Moskalenkos modell består av 

både individuella (mikronivå) och interaktiva faktorer (både meso- och makronivå) och 

Sagemans modell bygger i sin helhet på att den enskilda individens radikalisering sker när 

denne tillhör en grupp och i gruppens interaktion med en utgrupp (makro-till följd av 

mesonivå).  

Samtliga framhåller även någon form av kondensering, McCauley och Moskalenko och 

Sageman konstaterar att organisationen antingen förlorar medlemmar på grund av bristande 

vilja att investera i gruppen och Moghaddams modell visar att de individer som hittar andra 

lösningar på det som upplevs vara problemet inte tar sig upp till den radikala toppen.  

Psykisk ohälsa eller psykiatriska diagnoser? 

Moghaddam, McCauley, Moskalenko och Sageman har alla en bakgrund inom antingen 

psykiatri eller psykologi, och med den bakgrunden kan man tro att psykisk ohälsa skulle 

lyftas som en faktor. Men trots att Moghaddam, McCauley och Moskalenko har individuella 

faktorer i sina modeller så är det enbart de senare som tar upp psykisk ohälsa som en möjlig 

bidragande faktor till terrorism. Moghaddam berör inte psykisk ohälsa i sin artikel och 

Sageman skriver att det förvisso finns element av självförstärkning i utövandet av politiskt 

våld och att de flesta terrorister tenderar att anse att de utgör en spjutspets. Men dessa 

                                                 
73 Moghaddam, 2005 
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känslor är enligt Sageman privata, för många av dem är villiga att offra sig helt anonymt, 

fullt medvetna om att deras betydelsefulla handlingar varken kommer att skänka dem ära 

eller berömmelse. Dessutom visar Sagemans studie att självupptagenhet inte är en attraktiv 

egenskap hos terrorister och att de individer som har starka narcissistiska drag ofta utesluts 

ur dessa grupperingar. 

Sociala medier? 

Vad gäller kanaler genom vilka individer radikaliseras så nämner varken Moghaddam eller 

McCauley och Moskalenko internet eller sociala medier. Däremot tar de båda upp 

massmedias bidragande roll, Moghaddam lyfter att de kan bidra till att skapa den relativa 

deprivationen då de stärker bilden av hur ett liv ”bör” se ut och McCauley och Moskalenko 

pekar på att massmedia lyfter och förstärker bilden av orättvisor vilket kan trigga individer 

som identifierar sig med den utsatta gruppen. Sageman skriver i sin bok att ingen har kunnat 

påvisa att någon individ blivit påverkad att begå terrordåd genom att ha haft en interaktion 

med någon på internet eller sociala medier. Men längre fram i boken skriver Sageman att 

ensamagerande terrorister ofta interagerat med likasinnade via sociala medier. Han skriver 

även att han själv har samlat empiriskt material som visat på att de individer som antagit en 

krigaridentitet har gjort det till följd av att de bevittnat grymheter mot deras ingrupp, ibland 

via sociala medier, internet eller massmedia. 

Självmordsbombare? 

Moghaddam skriver att hela processen med att rekrytera, utbilda och få en individ att 

genomföra ett självmordsattentat i vissa fall inte tar längre tid än ett dygn. Under detta 

intensiva dygn ges rekryten vanligtvis enormt positiv uppmärksamhet och behandlas som 

en celebritet, särskilt av rekryteraren och ibland även av en karismatisk ledare vilka är 

ständigt närvarande hos rekryten fram till dess att dådet är verkställt. McCauley och 

Moskalenko förklarar att en individ förvisso kan ta stora kliv som resulterar i en snabb 

radikaliseringsprocess men menar att det hör till undantaget och att radikalisering snarare 

är en process där individen tar ett steg i taget vilka slutligen leder fram till en terrorhandling. 

Sageman är inte lika tydlig som de andra i hur lång tid processen kan ta, däremot beskriver 

han tydligt att processen sker i en eskalerande interaktion med en utgrupp och att den stegvis 

leder till våld, vilket gör att jag drar slutsatsen att det inte handlar om något dygn utan att 

det är en process som pågår över en längre period. 
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5. Diskussion  

Resultaten av studien har visat att radikalisering är en komplex process. De relativt få 

individer som valt att ansluta sig till våldsbejakande grupperingar och begå våldshandlingar 

uppvisar ett antal gemensamma riskfaktorer som vi i efterhand med tydlighet kan 

identifiera. Med facit i hand är det relativt enkelt att analysera en individ som vi vet har 

genomgått en radikaliseringsprocess och välja ut episoder från dennes liv, ända tillbaka till 

barndomen som vi anser utgöra indikation på förutsättningar att använda extremt våld. 

Svårigheten är dock att de individer som ansluter till våldsbejakande grupper delar dessa 

riskfaktorer med många andra individer, vilka varken har eller kommer att ansluta till 

våldsbejakande grupperingar eller på annat sätt begå våldsbrott. Sådana analyser tenderar 

även att ignorera det överväldigande beviset att individer påverkas av sin sociala 

kategorisering, vilket stärks av ett yttre hot och blir då en stark bidragande orsak till 

rättfärdigande av våld mot en utgrupp. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka sociala och psykologiska processer 

som kan vara bidragande när unga människor radikaliseras in i våldsbejakande extemism. 

För att nå syftet valde jag två forskningsfrågor som skulle vara vägledande i studien: 

1. I vilken utsträckning kan valda teorier/modeller vara användbara för att förklara 

radikaliseringsprocessen? 

2. Vilka faktorer kan, enligt valda teorier/modeller, påverka radikaliseringsprocessen? 

Under forskningsöversikten kom jag till insikt om att det finns flertalet teorier, modeller, 

processer och hypoteser som beskrivits av olika vetenskapsgrenar, samtliga med syftet att 

klargöra orsaken till radikalisering. Säkerhetspolisens rapport är den enda som särskilt 

analyserat radikaliseringsprocessen i Sverige, men jag har i den här studien valt att endast 

inkludera rapporten i forskningsöversikten. Anledningen till beslutet är att rapporten enbart 

framhåller individuella faktorer och därför snarare klargör avledningarna till relativ 

deprivation utan att ge några djupare förklaringar till radikalisering. Jag återkommer till den 

aspekten längre fram i diskussionen. 

Jag valde istället att närmare analysera tre modeller/teorier som jag ansåg vara särskilt 

användbara. Dessa är Moghaddams trappmodell, McCauley och Moskalenkos 

pyramidmodell samt Sagemans teori om radikalisering. Jag valde ut dessa tre med anledning 

av att de utformats av väl ansedda och framstående forskare inom terrorismforskningen. 
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Jag har kunnat identifiera både likheter och skillnader mellan de teorier jag utgått ifrån. Den 

största likheten är att samtliga belyser att radikaliseringsprocessen har sin grund i ett 

missnöje eller känslan av att vara förfördelad. Moghaddam har i sin modell fokuserat på de 

individuella faktorerna och menar att huvudorsaken till eskalering i radikala och 

våldsbejakande åsikter och slutligen handlingar till största del beror på subjektiva 

upplevelser av orättvisor, relativ deprivation. Enligt Moghaddam kommer de individer som 

inte hittar fredliga lösningar på de upplevda problemen steg för steg att radikaliseras i åsikt 

innan de slutligen radikaliseras i handling och begår våldsbrott. Det finns däremot inte några 

empiriska fakta som visar på att radikaliseringsprocessen ser ut på det sätt som Moghaddam 

beskriver. Processen är snarare mer flytande och individer kan ”hoppa över” steg och 

radikaliseras i snabbare takt än beskrivet i modellen. Att relativ deprivation är en bidragande 

orsak till att individer känner missnöje känns given. Däremot behöver processen genom 

vilken individer, som tidigare inte varit våldsaktiva, börjar använda extremt våld förklaras 

på ett mer eftertänksamt sätt än att de inte funnit andra lösningar på sina problem. 

Moghaddams modell utelämnar helt en yttre faktor, en utgrupp, som kan stå för skapandet 

av den relativa deprivationen. Det faktum att en yttre faktor som skapar den relativa 

deprivationen saknas, vilket även är fallet med Säkerhetspolisens rapport, upplever jag vara 

en brist. 

McCauley och Moskalenkos modell å andra sidan innefattar förutom ett par faktorer på 

individuellnivå även faktorer på grupp- och massnivå. Det är värt att notera att tio av de tolv 

mekanismerna i den pyramidmodell de presenterar är reaktiva. Vilket innebär att de 

identifierat att radikalisering är en interaktiv process som sker i ett samspel mellan en 

ingrupp och en utgrupp.  

En viktig aspekt som McCauley och Moskalenko pekar på är att en aktivistgrupp som 

bekämpas av en utgrupp tappar de medlemmar som inte är tillräckligt engagerade i gruppens 

mål, ett fenomen som de kallar kondensering. Denna kondensering innebär att en grupp som 

motarbetats hårt slutligen består av en liten skara men extremt motiverade individer. 

Våldsamma grupper uppstår ur en tätt sammansvetsad grupp som träffas vid informella 

möten eller ännu vanligare, via sociala medier på internet. Dessa kan så småningom bli 

beredda att försvara sin decimerade grupp med de medel som krävs, även om det innebär 

att de riskerar sina egna liv. Att individerna i dessa grupperingar riskerar, eller rent av offrar, 

sitt liv kan te sig oförståeligt för den som är utomstående. Den förklaring som både Sageman 

samt McCauley och Moskalenko ger kan göra det mer förståeligt.  
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Sageman förklarar att social kategorisering är en starkt bidragande orsak till radikalisering. 

Att kategorisera in sig själv i olika grupper och tilldela sig själv en roll är en automatisk och 

snabb process. Lika så väljer individer relativt snabbt vilken sida de sympatiserar med ifall 

det uppstår en konflikt mellan två grupper. Den process som leder till att individerna tar 

parti för en part i en konflikt beror till stor del på social kategorisering. På samma sätt sker 

en social kategorisering när en individ blir varse om att en grupp, med vilken denne själv 

identifierar sig med, blir utsatt för en extrem orättvisa. Den utsatta gruppen blir individens 

ingrupp och den grupp som angriper dem blir dess utgrupp. Den sociala identiteten, som 

växer fram genom diskussioner inom ett visst sammanhang, konvergerar kring behovet av 

att använda våld. Att föra diskussioner om hämnd och våld är riskabelt, därför äger samtalen 

rum bland betrodda vänner och släktingar, som med tiden kan bli det Sageman kallar ”A 

Bunch of Violent Guys”.74 

I långvariga konflikter blir klyftan mellan dessa grupper större och så småningom leder den 

till att grupperna känner ett ömsesidigt hat för varandra. Grupper som har starka negativa 

känslor för en utgrupp, som dessutom attackerar dem, tenderar enligt McCauley och 

Moskalenko att sluta sig och enbart umgås med andra ingruppsmedlemmar. Denna isolering 

leder dels till att individerna i gruppen påverkar varandras åsikter till att bli mer extrema 

och radikala men även till att banden mellan gruppmedlemmarna stärks så pass att de blir 

lika viktiga som blodsband. Sageman framhåller att de individer som inte lämnat gruppen 

utan troget hållit fast vid den i det här skedet går från att ha kategoriserat sig som 

gruppmedlemmar till att bli försvarare av gruppen. Som försvarare av gruppen kan de 

förvärva en krigisk identitet och vara beredd att skydda sina ”bröder och systrar” med de 

medel som krävs. I sin krigiska roll och driven av hat avhumaniseras utgruppen, som nu 

blivit fienden, och alla som står på fiendens sida. Det innebär att det inte erfordras ytterligare 

desensibilisering, indoktrinering eller hjärntvätt för att ingruppens medlemmar ska kunna 

begå grova våld mot utgruppen och dess medlemmar. Dessutom är uppkomsten av 

våldsamma grupper med en politisk agenda inte linjär utan både slumpmässig och svår att 

förutspå i förväg på grund av att de skapas av kontextuella händelserna. 

Dessa teorier och modell är utformade av världens mest ansedda terrorismforskare men 

likväl påpekar de alla att det är näst intill omöjligt att identifiera individer innan de 

radikaliseras. Därför är min viktigaste slutsats att träffsäkerheten i förutsägelser om vem 

                                                 
74 Sageman. 2016, 150-151. 
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eller vilka som kommer att ansluta sig till terroraktiva nätverk och begå grova våldsbrott 

relativt låg. De riskfaktorer som i efterhand går att identifiera delar dessa individer med 

många andra, vilket gör att det är svårt, om inte omöjligt, att identifiera dessa individer i 

syfte att förebygga radikalisering. 

När det svenska och det amerikanska statsöverhuvudena i februari 2018 träffades för att 

diskutera världspolitik var en av diskussionspunkterna det gemensamma arbetet mot 

terrorism. Båda var överens om att samarbetet är en viktig del i att bekämpa och eliminera 

fienden. 

Budskapet från forskarna är dock tydligt, under vissa förutsättningar kommer en del 

individer med större sannolikhet att bli föremål för att skada både andra och själva. Så länge 

som förhållandena uppfattas vara orättvisa och hopplösa så kommer en del individer 

sannolikt att söka sig till våldsamma lösningar och bli föremål för radikalisering och/eller 

terrorism. Studierna visar även att medan en grupp med tydlighet ser utgruppens 

radikalisering missar de ofta att beakta på vilket sätt ingruppen bidrar till att eskalera 

konflikten. På samma sätt tenderar de flesta förklaringsmodeller (och stater) att missa, eller 

negligera, det faktum att staten ofta är med och ger liv åt den radikalisering och den 

terrorism som de sedan ägnar stor möda åt att bekämpa och avstyra.  

McCauley och Moskalenkos modell och även Sagemans teori visar att när den starkare 

parten tar till överproportionerliga medel för att bekämpa en grupp aktivister så ökar både 

sympatierna och anslutningen till aktivistgruppen. En del av det proaktiva arbetet måste 

därför vara insikten att all radikalisering är ett resultat av en interaktiv process, och att i den 

interaktionen har staten ett ansvar att ta ett steg tillbaka och beakta sin egen roll innan det 

bäst lämpade agerandet i kampen mot terrorismen väljs ut. Först då kan strategiska 

avväganden göras och de handlingar som inte bidrar till att eskalera konflikten väljas. 

Kanske kan vi lära oss något av sagan om den lilla flugan som ville ha sönder en hel 

porslinsbutik. Men då flugan var för liten för att orsaka någon skada på egen hand smög den 

sig in i örat på en tjur. Där surrade den oavbrutet till dess att tjuren blev galen av rädsla och 

ilska och stångade sig igenom porslinsbutiken och på så sätt hjälpte flugan med 

ödeläggelsen. 
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Jag vill avsluta där jag började, närmare bestämt genom att referera till Rapoports 

förklaringsmodell som jag tog upp i inledningskapitlet. Rapoport gjorde liknelsen att 

terrorismen kommer, sköljer över oss och drar sig tillbaka i vågor. Den nuvarande vågen är 

den fjärde vågen i modern tid och kallas den religiösa vågen. Den började 1979 med den 

katolska IRA75 och har fortsatt med de islamistiska grupperingarna Al Qaida, Boko Haram, 

Al Shabaab och nu slutligen IS. Förutsatt att Rapoports teori stämmer och denna våg följer 

samma mönster som tidigare vågrörelser är det endast ett år kvar innan den religiösa vågen 

ebbar ut och lämnar ett fåtal aktivister bakom sig, för att med full kraft övergå i nästa våg 

av terrorism. 

  

                                                 
75 Rapoport, 2002 
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