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Abstract 

The aim of the study has been to analyse IS-sympathizers and their commitment 
to the Islamic State; however, this study will not be able to establish a representa-
tive result. The study has instead made an attempt to provide knowledge about 
four young Swedes who chose to leave Sweden in purpose to sympathize with, 
and to participate in the Islamic State. By announcing the aim of the study and the 
complexity of the subject area, the study has a hypothesis appropriated from earli-
er research which has been investigating young western Muslims. Hence, three 
question formulations derived; the first question intends to identify the previous 
research within two subject areas: religious identity and radicalization. The se-
cond question intends to analyse which common aim the four IS-sympathizers had 
for participating with the IS. In conclusion, the third question will analyse the 
possibility of a correlation between previous research and the collected empirical 
data. The study used a qualitative content analysis which also applied a deductive 
approach based on theories of deprivation and radicalization. 
   The result of this study underlines that young Muslims acquire a stronger con-
flict between their individual and social concept of the world in relation to youths 
with the major ethnic background. The Western culture is being held up as a fac-
tor for a strengthened religious identity among the young Muslims when they are 
constantly forced to defend their religion. It appears that with a strengthened reli-
gious identity and a weakened national identity, the four Swedish IS-sympathizers 
chose to participate in the fighting in Syria after observing how the Western world 
had a passive standpoint regarding the prevailed situation in Syria. In this way, the 
four IS-sympathizers fought in favour of a religious identity in a country that they 
previously did not acquire a national belonging to.   
 
 
 
 
Keywords: Religious identity, Radicalization, IS-sympathizer, Islamic State, Mus-
lim youth 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Islamiska staten är en väpnad grupp som lyckats med att omstrukturera kartan 
över Mellanöstern genom att erövra ett territorium stort som Storbritannien, och 
betrakta området som ett Islamiska kalifat (”Det blodiga spelet om Mellanöstern”, 
2014). Syftet med kalifatet är att återskapa en idealstat för världens alla sunnimus-
limer och befria muslimer från århundraden av förödmjukelser, rasism och dis-
kriminering av otrogna1 i väst. Befrielseaktionen sker genom systematisk utrens-
ning av anhängare tillhörande andra trossamfund än salafismen2. Islamiska statens 
mål är att återerövra det kalifatet som återfanns under storhetstiden, ett territorium 
som sträcker sig från Irak och Bagdad till Israel (Napoleoni, 2015). 
   Problematiken är stor, inte bara i Sverige och Europa, utan har kommit att be-
röra hela den västerländska samhällsordningen. Islamiska staten möjliggör sina 
väpnade konflikter genom att rekrytera utländska sympatisörer och har lyckats att 
rekrytera uppskattningsvis uppemot 12 000 utländska krigare (Napoleoni, 2015).               
   Genom att belysa ämnet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv i relation till religion 
och sociologi utvinns kunskap som annars kan försummas i det fall ämnet analys-
eras från ett ensamt perspektiv och ämnesområde. Denna problematik är inte en 
stats eller en individs, utan är något som bör belysas från ett bredare perspektiv.   
   Intresse har väckts beträffande de unga svenskar som låtit sig rekryteras till 
Islamiska staten. En terroristklassad organisation som förespråkar ett barbariskt 
handlande (Napoleoni, 2015). Hur kommer det sig att unga muslimer, födda och 
uppväxta i Sverige låter sig rekryteras till en organisation och strida i en nation de 
saknar tillhörighet till? Vart ligger drivkraften hos de rekryterande ungdomarna 
och varför har dessa unga svenskar lämnat de fria demokratiska värderingar de 
växt upp med för att strida för en terroristsklassad organisation? Uppsatsen ämnar 
undersöka vilket gemensamt syfte fyra utvalda rekryter haft till att lämna Sverige 
till förmån för att strida för Islamiska staten. 
 

 
 

 
 
 

                                                
1 Islamiska statens benämning av icke-muslimer. 
2 Förgrening inom islam som bokstavstolkar trosläran.  
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1.1. Syfte och mål 
Syfte och mål med denna studie är att sammantaget undersöka fyra stycken IS-
sympatisörer som lämnat Sverige till förmån för ett deltagande i organisationen 
Islamiska staten3. Två av IS-sympatisörerna har självmant framträtt i media via 
svensk Public Service, medan de två övriga är dömda till livstidsfängelse för ter-
rorbrott av svensk domstol. Således tar analysen avstamp från den bild och det 
motiv som framkommer från Public service, förundersökningsmaterial och ljud-
upptagningar från rättegång. Det material som uppsatsförfattaren använder vid 
analys utgörs av sekundärkällor och finns offentligt att tillgå.  
   Studien ämnar undersöka i det fall det finns något gemensamt syfte hos de fyra 
IS-sympatisörerna, och vilka dessa kan tänkas vara till att frivilligt deltaga i IS. 
Vidare belyser studien eventuella samband mellan de fyra svenska IS-
sympatisörerna och den tidigare forskningen som genomförts på amerikanska och 
brittiska muslimska ungdomar gällande religiös identitet och radikalisering.  Ana-
lysen utgår från en kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats som grundar 
sig i teorierna, deprivation och radikalisering.  

1.2. Frågeställning 
Med bakgrund av detta syfte kommer studiens frågeställningar vara följande; 
 

i. Vilka slutsatser har forskningen fastställt avseende religiös identitet 
och radikalisering hos unga muslimer i väst? 

 
ii. Vilket gemensamt syfte har de fyra IS-sympatisörerna med ett delta-

gande i Islamiska staten?  
 

iii. På vilket sätt går det att förena den tidigare forskningen (i) med det 
gemensamma syftet (ii) med ett deltagande i Islamiska staten? 

1.3. Avgränsning 
Att studera varför unga svenska muslimer frivilligt lämnat Sverige för att delta i 
IS innebär en mångfacetterad och bred undersökning. Denna studien ämnar inte 
fastställa utsaga om generalisering med försök till att uppnå en allomfattande san-
ning. Ur ett samhälleligt perspektiv skulle detta naturligtvis vara eftersträvansvärt 
utifrån antalet svenskar som rest till Syrien och IS4. 
   I stället tar denna studie avstamp från fyra stycken individer som rest från Sve-
rige till Syrien och IS. Individerna kommer fortsättningsvis att benämnas som IS-
sympatisör(-er) och benämningen är anpassad till denna kontext. Det avgränsade 
urvalet utgörs av ett strategiskt urval och fastställs utifrån tre kriterier; (i) att indi-
viden frivilligt skall rest från Sverige till Syrien, (ii) inneha svenskt medborgar-
skap samt (iii) deltagit eller haft som ändamål att delta i IS. Det högst aktuella och 
komplexa ämnet har inneburit svårigheter med att utvinna material vilket föranle-
der att materialet inte kunnat omfattas av en striktare avgränsning i termer av ål-
                                                
3 Fortsättningsvis kommer Islamiska staten att förkortas till IS. 
4 SÄPO bekräftar hösten 2015, att 125 svenskar, varav 90 män och 35 kvinnor rest till Syrien i 
ändamål att strida för Islamiska staten. 
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der, kön och etnicitet. Med andra ord är inte studien beroende av vem som uttalar 
sig i egenskap av könstillhörighet, utan istället undersöka hur utsagan framställs.  

1.4. Forskningsgenomgång 
Detta avsnitt presenterar en forskningsgenomgång baserad på tidigare forskning 
inom ämnesområden som religiös identitet och radikalisering.  
   Databasundersökning har genomförts via Uppsala Universitets egna litteratur- 
och bibliotekskatalog. Sökningarna avgränsades till radikalisering och unga mus-
limer. Sökorden som användes för att få tillgång till tidigare forskning var Radi-
calization, Islam in Europe, Social identity, Religion and society samt Terrorism 
and Political violence. Sökresultatet kombinerades vidare i olika lämpliga sök-
ningar som genomfördes under tidsperioden 25 mars och 3 april 2016.      

1.4.1. Religiös identitet 
I artikeln Becoming Muslim: The development of a religious identity belyser Lori 
Peek den religiösa identiteten (2005 s.220). Studien tar avstamp från andra gene-
rationen amerikanska muslimer och hur den religiösa identiteten kommit att på-
verkas efter terrorattacken 9/11 (Peek, 2005 s.215). Detta ska förstås i ljuset av att 
identitet ter sig annorlunda för individer tillhörande en annan etnisk bakgrund än 
majoritetskulturen. Således utgör religionen en central roll i utformningen av per-
sonlig- och social identitet. Med andra ord kan religionen få en större betydelse 
för individer tillhörande minoritetskulturen med försök till att fastställa en egen 
identitet, och samtidigt finna en grupptillhörighet. Följaktligen tenderar religiosi-
teten förstärkas för de individer som är en del av den religiösa minoriteten i ett 
samhälle, i förhållande till hur stark religiositeten varit i hemlandet (Peek, 2005 
s.218). 
 
Således redovisar forskningen för två stadier varpå den religiösa identitetsutveckl-
ingen kan förstås; 
 

i. Den religiösa muslimska identiteten är något individen valt på egen hand. 
Den religiösa identitet tillskrivs oftast genom självinsikt eller av att indi-
vididen upplevt utanförskap och uteslutning från andra nationella eller et-
niska identiteter (Peek, 2005 s.236). 

ii. Den religiösa identiteten genomgår en förändring vid en kritisk händelse, 
och den religiösa identiteten förstärks genom att avhysa de offentliga 
missuppfattningar som uppmärksammats i samband med en specifik kri-
tiska händelse (Peek, 2005 s.236). 
 

Diskursen kring 9/11 handlande mångt och mycket om det onda och det goda, 
vilket återspeglar ett ”vi och dem”. I samband med detta framhåller studien hur 
den andra generationen amerikanska muslimer känner sig tvingade till att välja 
mellan den religiösa och den nationella identiteten. Med känslan om att aldrig bli 
accepterad som amerikan, försvagas den nationella identiteten samtidigt som den 
religiösa identiteten förstärks och den andra generationen amerikanska muslimer 
väljer den muslimska identiteten framför den amerikanska (Peek, 2005 s.234). I 
artikeln Unwilling Citizens? Muslim young people and national identity identifie-
rar P. Thomas och P. Sanderson liknande samband om att den religiösa tron utgör 
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en viktig del av identiteten för unga muslimer. Studien framhåller den religiösa 
identiteten som mer betydelsefull för muslimska ungdomar än för andra ungdo-
mar, tillhörande en annan etnisk och religiös bakgrund (Thomas & Sanderson, 
2011 s.1029 ff.). 
   Forskning framhåller möjligheten till att konstruera, underhålla och anamma en 
religiös identitet. Detta är framförallt applicerbart på andra generationen invand-
rare som infinner sig i ett mellanläge med att försöka förena flera identiteter sam-
tidigt (Peek, 2005 s.237). Dock kan samma fenomen även utvinnas från Goerzig 
och Al-Hashimi studie Radicalization in Western Europe: integration, public di-
scourse and loss of identity among Muslim communities som belyser avsaknad av 
nationell tillhörighet bland andra och tredje generationen muslimer. De brittiska 
ungdomarna känner en starkare nationell identitet och tillhörighet till sina föräld-
rars hemländer än vad de känner till Storbritannien, detta trots att denna generat-
ionen muslimer är födda i Storbritannien och aldrig besökt sina föräldrars hem-
länder. Goerzig och Al-Hashimi har därav valt att kategorisera detta som en på-
gående konflikt mellan den individuella och den samhälleliga identiteten. Att för-
söka sammanföra två motstridiga identiteter, som den muslimska kulturen och den 
västerländska traditionen, innebär en ovisshet om att eventuellt hamna i- eller ut-
anför samhällsgemenskapen (2015 s.133).  
   Val av forskningsområde motiveras med att uppsatsförfattaren ska kunna få en 
större förförståelse till varför unga svenska muslimer lämnat Sverige till förmån 
för att ansluta sig till IS, och strida i en nation de sedan tidigare saknar koppling 
till. Forskningen genererar resultat om att unga muslimer sällan känner tillhörig-
het till den nationella identiteten, vilket kan förstås i ljuset av att unga muslimer 
istället tenderar känna starkare tillhörighet till sina föräldrars hemländer, än till det 
land de själva växt upp i. Således framhåller forskningen att amerikanska och brit-
tiska muslimer oftast upplevs vara ambivalenta i sitt identitetsskapande. Resultatet 
från forskningsfältet ger vägledning till att studera i det fall det är möjligt att finna 
liknande mönster hos de fyra svenska IS-sympatisörerna som kommer att analyse-
ras inom ramen för denna studie.   

1.4.2. Radikalisering 
I artikeln A theory of Islamic political radicalism in Britain: sociology, theology 
and international political economy belyser Tahir Abbas den islamska radikali-
seringen i Västeuropa med ansats om hur radikalisering uppstår (2007 s.109). 
Studien hävdar att den muslimska och islamska kulturen erfar utmaningar när den 
ställs i paritet till den västereuropeiska kulturen och normen (Abbas, 2007 s.110). 
Vidare belyser Abbas förskjutningar av de socioekonomiska variablerna som en 
tänkbar faktor till radikalisering. Brittiska muslimska ungdomar upplever att me-
dierapporteringen av de våldsdåd som drabbat Europa oftast beskylls som något 
som förorsakats av islam, vilket leder till ilska, frustation och hat bland dessa 
ungdomar (Abbas, 2007 s.110). Emellertid är det inte bara brittiska ungdomar 
som är uppväxta i segregerade områden som tenderar att radikaliseras. Forskning-
en gör gällande att även unga muslimer tillhörande den brittiska medelklassen 
tenderar att radikaliseras på universitetsnivå. När ungdomarnas etnicitet och reli-
giösa tillhörighet ifrågasätts uppkommer svårigheter med att förena muslimska 
och icke-muslimska identitetsfrågor och värderingar. Detta kan orsaka känslan av 
samhällelig exkludering, vilket kan vara en orsaksfaktor till radikalisering (Abbas, 
2007 s.110). Abbas menar att den senare radikaliseringen som uppkommer på 
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universitetsnivå kan bero på att individen för första gången kommer i kontakt med 
fördomar, rasism och diskriminering baserade på individens religiösa och etniska 
tillhörighet (2007 s.111). Fokus bör därutav innefatta inkludering av muslimska 
ungdomar. Den institution eller organisation som fångar upp individen och dess 
egenskaper och välkomnar individen in i en samhörighet och gemenskap är den 
institution eller organisation som kommer vinna den unga muslimens intresse 
(Abbas, 2007 s.111). 
   Att indirekt utesluta muslimska grupper från möjligheten till utbildning, arbete 
samt bostad, gör de muslimska männen till måltavlor för den våldsamma radikala 
islamistiska ideologin. Den tilltalande ideologin och politiken som erhålls inom de 
radikala organisationerna får männen att känna tillhörighet, till skillnad från vad 
den brittiska västerländska ideologin kan erbjuda (Abbas, 2007 s.120). 
   Radikalisering av unga muslimer i väst kan således inte belysas från ett ensamt 
perspektiv, problematiken är komplex och omfattas av flera variabler. Emellertid 
är det svårt att fastställa vilka dessa oberoende variabler faktiskt kan tänkas vara. 
Således avser inte uppsatsförfattaren närma sig någon sanning om vad som föror-
sakar radikalisering bland unga muslimer i väst. Istället utvinner forskningsge-
nomgången förförståelse om att unga muslimer tenderar uppleva spänningar i 
skapandet av identitet, i egenskap av att samverka två motstridiga kulturer. Radi-
kaliseringen kan med andra ord ta sig i uttryck på olika sätt och under olika ske-
enden av livscykeln. Således ger genomgången förståelse om hur radikaliseringen 
kan förstås av unga muslimer i väst och om det är möjligt att finna liknande resul-
tat hos de fyra svenska IS-sympatisörerna som ligger till grund för denna studie.     

1.5. Material 
Materialet är inhämtad utifrån förhandsbestämda kriterier vilket avgränsat studi-
ens urval. För att möjliggöra en analys och besvara studiens frågeställning på ett 
tillfredställande sätt valdes fyra stycken IS-sympatisörer ut med hjälp av ett stra-
tegiskt urval. Urvalet motiveras med att studien kan rikta sökljuset mot det om-
råde som studien avser undersöka. Kriterierna fastställdes till att; (i) individen 
frivilligt skall rest från Sverige till Syrien, (ii) inneha svenskt medborgarskap samt 
(iii) deltagit eller haft som ändamål att delta i IS. Således skall samtliga kriterier 
vara uppfyllda för att medverka i studien. 
   Materialet utgår från traditionell massmedia samt offentliga dokument från 
svensk domstol. Den 15 februari 2015 sände SVT:s egna produktionsbolag Upp-
drag granskning en entimmes lång intervju med ”IS-krigaren Adam” (”IS-
krigaren Adam”, u.å.). Den 17 april 2016 sände P1 dokumentär en entimmes lång 
intervju om ”Hennes resa till IS” (Radio, u.å.). Den 30 mars 2016 fastställde 
svensk domstol för första gången dom om terrorbrott. Domen fastställdes av Hov-
rätten för västra Sverige till livstidsfängelse för två unga män (”Hovrätten för 
västra Sverige B 5306-15.pdf”, u.å.). De offentliga dokumenten som samlats in till 
ändamål för denna studie består av Åklagarens förundersökning samt ljudupptag-
ningar från rättegång. Med hänsyn till brottsmålets komplexitet och skydd av in-
divid har det erhållna materialet först genomgått en sekretessprövning av domsto-
len innan den 440 sidor långa förundersökningen samt de över 10 timmar långa 
ljudupptagningarna från rättegången kunnat skickats till mitt förfogande. 
   Vid stora händelser tenderar individer att träda fram och återge en snedvriden 
berättelse om en händelse de nödvändigtvis inte upplevt (Esaiasson, Gilljam, 
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Oscarsson, & Wängnerud, 2012 s.280). Således kan kritik riktas till studiens val 
av material. Detta med hänseende till att Public Service publicerat två stycken 
anonyma IS-sympatisörer, med figurerade namn och förvrängda röster. Därmed är 
det av vikt att se över detta och metodiskt fundera över under vilka omständighet-
er som berättelserna har tillkommit (Esaiasson m.fl., 2012 s.282 ff.). En genom-
gående huvudregel för studien har varit att inte enkom förlita sig till ett fåtal ano-
nyma källor, då graden av sanningsenlighet blir svårbedömd. Studien ämnar un-
dersöka ett förhållandevis känsligt ämne vilket belyser vikten av att samla in 
material från flera IS-sympatisörer, och således bedöms det offentliga materialet 
från svensk domstol vara nödvändigt för att kunna besvara studiens frågeställning 
från ett bredare och djupare perspektiv.   
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Kapitel 2 Teori 

Detta kapitel avser presentera de två teorier som kommer att ligga till grund för 
denna studie. Därefter presenteras en redogörelse för den arbetsmodell som kom-
mer att tillämpas under den analys som presenteras under studiens senare del. Ar-
betsmodellen ligger till grund för att kunna besvara studiens frågeställning på ett 
tillfredställande sätt.  

2.1. Deprivationsteorin 
Deprivationsteorin förklarar relationen mellan religiöst engagemang och religion-
en som en förtröstan, och kan belysas utifrån flera olika perspektiv (Furseth, 
Repstad, & Nordli, 2005 s.152). Emellertid kommer enkom två typer av deprivat-
ion att tillämpas inom ramen för denna studie, vilka operationaliseras enligt ne-
dan; 
 

i. Social deprivation; Utifrån ett givet samhälle finns ett visst antal tillgångar 
och egenskaper att tillgå. Dessa tillgångar och egenskaper anses vara högt 
värderade inom ett givet samhälle och kan ta sig i uttryck genom exempel-
vis etnicitet och religiös tillhörighet. De individer som har mindre av de 
högt värderade tillgångarna och egenskaperna kan därav lida av social de-
privation (Furseth m.fl., 2005 s.152). I det fall tillgångar och egenskaper 
inom den västerländska kulturen anses vara högt värderade kommer de 
tillgångar och egenskaper som tillskrivs de övriga kulturen att framställas 
som mindre värda (Gemzøe, 2014 s.154). 

ii. Etisk deprivation; Det finns två olika världsbilder som återspeglas på indi-
vid- och samhällsnivå. I vissa fall kan dessa världsbilder hamna i konflikt 
med varandra. Vilket sker i de fall individens världsbild och värderingar 
inte ställs i samklang med samhällets. Deprivationen uppstår i egenskap av 
att individen känner att dennes världsbild och värderingar blir åsidosatta 
till fördel för samhällets (Furseth m.fl., 2005 s.152). När de olika världssy-
stemen ställs i paritet uppstår konflikt i de fall världsbilderna inte samver-
kar med varandra (Gemzøe, 2014 s.152 f.). 

 
Val av teori motiveras med att den frambringar klarhet till att förstå den konflikt 
som unga muslimer kan ställas inför när den västerländska kulturen inte samver-
kar med den muslimska traditionen. Deprivation förstärker förståelsen från det 
utvunna resultatet av forskningsgenomgången vilka menar att det är möjligt att 
kategorisera unga muslimers identitetsskapande utifrån ett individuellt och sam-
hälleligt plan (Goerzig & Al-Hashimi, 2015 s.133). Avslutningsvis ger deprivat-
ionsteorin kunskap till att bättre förstå hur radikaliseringsteorin tar sig i uttryck, 
då unga muslimer födda och uppväxta i Europa radikaliseras i större utsträckning 
än den första generationen. 
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2.2. Radikaliseringsteorin 
Radikaliseringsteorin belyser skillnaden mellan första generationen kontra andra- 
och tredje generationen muslimer. Unga muslimer födda och- eller uppväxta i 
Europa tenderar att radikaliseras i större utsträckning än den första generationen 
(Goerzig och Al-Hashimi, 2015, s.44). Teorin framhåller en konflikt mellan den 
religiösa och den nationella identiteten. Denna konflikt är påtagligt större för den 
generationen som är född och- eller uppväxt med en europeisk nationalitet (Goer-
zig och Al-Hashimi, 2015, s.64). Radikaliseringen är en process varigenom de 
unga europeiska muslimerna kommer att stärka sin religiösa identitet och ställa 
sig i opposition mot icke-muslimer. Den muslimska gruppidentiteten försummar 
tillhörighet till andra identiteter, däribland den nationella (Goerzig och Al-
Hashimi, 2015, s.66). 
   Radikaliseringen tar sig i uttryck genom fyra stadier; 
 

i. Pre-Radicalization är det första stadiet i radikaliseringsprocessen. Indivi-
dens handlande utgörs av vad som kan klassificeras som ett ”normalt liv”. 
Individen lever efter de normer och värderingar som förväntas av sam-
hället, och har under detta stadie ännu inte kommit till insikt gällande den 
radikala ideologin (Pick, Speckhard, & Jacuch, 2009 s.101). 

ii. Self-identifaction belyser självidentifikation och tenderar vara en utlö-
sande faktor till radikalisering och terrorism. Under detta stadie tillåts in-
dividen att på egen hand utforska ideologin och sin egen identitet. I det 
fall individen ges möjlighet till att på egen hand och i egen takt utforska 
den radikala ideologin i samband med att finna sin egen identitet kan ra-
dikaliseringsprocessen ta fart (Pick m.fl., 2009 s.101). 

iii. Indoctrination innefattas av att den radikala världsbilden intensifieras. 
Genom att möta likasinnade kommer den världsbild som den radikala in-
dividen bär på bli bekräftad av andra radikala. Den radikala individen in-
doktrineras genom stränga direktiv som framförs av en stark ideologisk 
ledare (Pick m.fl., 2009 s.102). 

iv. ”Jihadization” utgör det fjärde och slutgiltiga stadiet i radikaliseringspro-
cessen. I detta stadie förbinder individen sig till de olika skyldigheter och 
handlingar som enligt västvärlden klassificeras som terroristaktioner, me-
dan handlingen för jihadisterna klassificeras som martyrskap (Pick m.fl., 
2009 s.102). 

2.3. Arbetsmodell 
Studien tar avstamp från en deduktiv ansats och kombinerar därmed två teoretiska 
ramverk. Teorier om religiös inverkan på individens identitet är en välgrundad 
teori inom både sociologi och religionsvetenskap. Att sammanfläta teorier om 
religiösinverkan på muslimska ungdomar från ett individuellt och samhälleligt 
perspektiv tillsammans med teori om radikalisering frambringar en större förstå-
else i analysen av de fyra IS-sympatisörernas gemensamma syfte med ett delta-
gande i IS. 
   För att kunna besvara studiens frågeställning kommer analysen delas upp i två 
moment. Moment I besvarar frågeställningen med avstamp från deprivations-
teorin. Teorin verkar i förgrunden och möjliggör en förståelse för IS-
sympatisörernas handlande utifrån de bakgrundsvariabler som teorin fastställer, 
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vilka återfinns i tabell 2.1. Moment II tar avstamp från radikaliseringsteorin, och 
utvinner förståelse om IS-sympatisörernas radikaliseringsprocess. 
   Under Moment I kommer analysen utgå från den konflikt som kan uppstå med 
att förena den västerländska kulturen med den muslimska traditionen. Valet av 
deprivation är motiverat för att kunna studera eventuell samverkan mellan de fyra 
IS-sympatisörerna, och den forskningsgenomgång som genomförts på ameri-
kanska och brittiska muslimska ungdomar. Teorin frambringar klarhet om IS-
sympatisörerna tenderar uppleva liknande problem med att förena västerländsk 
kultur med muslimsk tradition, som de amerikanska och brittiska muslimska ung-
domarna tycks uppleva.  
   Moment II utgår från radikaliseringsteorin och valet motiveras med att teorin 
kan fastställa radikaliseringsprocessen hos de fyra IS-sympatisörerna. Således ger 
teorin möjlighet till att analysera till vilken grad IS-sympatisörerna radikaliserats 
och studera i det fall radikaliseringen varit en gemensam faktor till ett deltagande i 
IS.  
 De presenterade teorierna tillämpas i den genomgående analysen av de fyra IS-
sympatisörerna. Uppsatsförfattaren har fastställt sex stycken teman som återfinns i 
tabell 2.1. samt 2.2. Analysen behandlas utifrån ett tema i taget och således kan ett 
gemensamt syfte till deltagande i IS fastställas. Avslutningsvis redovisar teorierna 
för det resultatet som presenterats under forskningsgenomgången, vilket gör det 
möjligt att studera i det fall det återfinns liknande tendenser hos IS-
sympatisörerna, som de gör hos amerikanska och brittiska ungdomar. 
 
 
Tabell 2.1.   Analyskategorier från Deprivation  
Deprivation                                                        Huvudsakligt innehåll 
 
Social Drabbar den IS-sympatisör som ej är bärare av 

tillgångar och egenskaper som värderas högt 
inom den västerländska traditionen. 

 
Etisk Konflikt uppstår mellan IS-sympatisörernas indi-

viduella och samhälleliga världsbild när dessa ej 
samverkar med varandra.   

 
 
Tabell 2.2.   Analyskategorier från Radikalisering 
Radikalisering                                                    Huvudsakligt innehåll 

 
Pre-Radicalization IS-sympatisörerna lever efter de förväntade sam-

hällsnormerna. 
 

Self- Identification IS-sympatisörerna utforskar sin identitet och den 
radikala ideologin. 

 
Indoctrination Interaktion med likasinnade, indoktrinerar IS-

sympatisörerna.    
 
”Jihadization”  IS- sympatisörerna genomför terrorhandling.  
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Kapitel 3 Metod 

Detta kapitel presenterar studiens metodologiska tillvägagångssätt. Vidare belyser 
kapitlet de etiska avvägningar som gjorts i samband med studien, samt en närmare 
presentation av uppsatsförfattarens relation till det valda forskningsämnet. 

3.1. Kvalitativ innehållsanalys  
Studien analyseras utifrån kvalitativ innehållsanalys och metodologin bedöms 
vara lämplig för forskning som avser analysera en helhetsbild (Esaiasson m.fl., 
2012 s.210). Styrkan med metodologin är den ger möjlighet till att förstå IS-
sympatisörernas perspektiv och syfte med ett deltagande i IS. Syftet är således 
inte att generalisera och finna lagbundenhet vilket motiverar valet av metod. Am-
bitionen är att förstå verkligheten, och därmed betraktas varje IS-sympatisör unikt. 
Att förstå den enskilda IS-sympatisören och analysera denne ur dess kontext ut-
vinns en större förståelse. 
   Kvalitativ innehållsanalys är ett samlingsbegrepp varpå analys av ljud och text 
kan ske på flera sätt. Studien avser analysera det insamlade materialet utifrån olika 
teman. Tematisk innehållsanalys utgår från studiens teoretiska ramverk. Således 
har uppsatsförfattaren kunnat fastställa om sex stycken teman, vilka återfinns i 
tabell 2.1. och 2.2. Val av metod ger möjlighet till att analysera varje IS-
sympatisör enskilt utifrån de fastslagna teman. Således kommer analysen present-
eras utifrån de fastslagna teman och på så sätt fastställa ett gemensamt syfte med 
ett deltagande i IS.  

3.2. Deduktiv ansats 
Analysen tillämpar deduktiv ansats vilket innebär att teorier om deprivation och 
radikalisering kommer ligga till grund för att fastställa utsaga om ett gemensamt 
syfte med ett deltagande i IS. Ansatsen ger möjlighet till att kunna pröva ny em-
piri i termer av fyra svenska IS-sympatisörer mot redan etablerad teoribildning 
(Teorell & Svensson, 2007 s.49 f.). Således erhåller studien möjlighet till att 
kunna fastställa utsaga om hur väl studiens empiriska utfall stämmer överens mot 
den redan etablerade teoribildningen.  

3.3. Validitet 
God forskning förutsätter intersubjektivitet och validitet. Således ska studien 
kunna överlämnas i sitt sammanhang och låta annan forskare ta vid. (Malterud, 
2014 s.26 f.). Upprepade forskningsresultat förmedlar hög grad av validitet. I och 
med att denna studie tar avstamp från tidigare forskning som religiös identitet och 
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radikalisering, är studiens ambition att analysera eventuell samverkan mellan det 
forskningsresultat som framkommer från den tidigare forskningen, och det resultat 
som denna studie har utvunnit genom att analysera fyra svenska IS-sympatisörer, 
därmed bedöms denna studie vara valid.  
   Vidare är studiens ambition att preciserar de olika förfaranden utförligt under 
arbetets hela process. Varje kapitel genomgås av en kortare presentation, på så sätt 
underlättar det för läsaren att följa studiens olika moment som föranlett resultatet. 

3.4. Etiska avvägningar 
Etik utgör en central roll i denna studie och olika etiska avvägningar har genom-
förts under studiens samtliga moment. Etiska avvägningar omfattas oftast av äm-
nesvalet, inom ramen för denna studie ska avvägningarna prövas med hänseende 
till två aspekter; hur denna studies resultat kommer att publiceras, samt till hur IS-
sympatisörerna behandlas i ändamål av denna studie (Teorell & Svensson, 2007 
s.20). Studier som tillämpar kvalitativ metodologi integreras oftast med männi-
skor vars livshistorier kommer att utgöra en central del av studien.  Därav måste 
individen och den förmedlande historien betraktas med stor respekt (Malterud, 
2014 s.239).  
   Ahrne och Svensson ifrågasätter huruvida en akademisk studie egentligen har 
rätten att förmedla livshistorier (2015 s.61). Ur den aspekten är det av godo att 
problematisera och framhålla att denna studie innehåller vissa etiska dilemman i 
termer av att i studien inkludera respondenter som inte informerats om att de är 
föremål för en akademisk studie. Val om att inte anonymisera de medverkade mo-
tiveras med att den insamlade empirin tar avstamp från sekundärkälla, vilket inne-
bär att allt material finns att tillgå offentligt och IS-sympatisörerna behöver se-
dermera inte behandlas konfidentiellt.    

3.5. Min forskningsrelation till ämnet  
Den kunskap och bakgrund som uppsatsförfattaren bär med sig i form av andra 
generationens invandrare med en etnisk kulturell bakgrund från Mellanöstern, 
skall inte förkastas inom ramen för detta forskningsområde. I stället kan denna 
bakgrund och kunskap berika studien, genom att förvalta fenomen som kan upp-
fattas som oklara för den utomstående. Det skall tas i beaktan att uppsatsförfatta-
ren kan drabbas av  fältblindhet, vilket kan leda till att viktig information av miss-
tag kan gå förlorad (Malterud, 2014 s.180 f.). Ambitionen med denna studie är 
därmed att utmana de egna erfarenheterna samt att utvinna nya kunskaper inom 
forskningsområdet, vilket enligt Malterud återspeglar en god forskare (2014 s.23). 
Att tillåta sig vara medveten om förhållandet mellan närhet och distans till forsk-
ningsområdet kan goda resultat komma att förmedlas (Malterud, 2014 s.180). 
Detta förutsatt att uppsatsförfattaren inte förblindas av sin egen bakgrund utan 
istället försöker utvinna en balanserad nivå mellan närhet och distans. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 
Detta kapitel kommer att presentera resultatet av den insamlade empirin om de 
fyra IS-sympatisörerna. Det insamlade materialet har analyserats med tematisk 
innehållsanalys vilket är studiens metodologiska tillvägagångssätt. Resultatet pre-
senterar respektive IS-sympatisör med tillhörande citathänvisningar, som varit 
möjliga att erhålla från ljudupptagningarna under rättegångsförhandlingarna samt 
från de två program som publicerats av public service.  

4.1.1. Adam5  
Adam är en ung kille som lever och bor i Göteborg, själv är han är född i Sverige 
men hans föräldrar har en etnisk bakgrund från Mellanöstern. Emellertid har inte 
Adam eller hans familj några kopplingar till Syrien. Adam har genomgått en trad-
itionell svensk skolutbildning med förskola, grundskola och gymnasium. I skolan 
gick det bra för Adam och hans ambitioner var att bli tandläkare. Istället kom han 
att hoppa av sin utbildning och påbörjade en praktisk yrkeslinje, och det var under 
denna period som Adams intresse för religion kom att växa.  

 
Jag är född muslim, men jag började praktisera kanske när jag var 16 år, 17 år. 
Så började jag ta mer allvar i min religion. Det är ju inte en själv som väljer, det 
är Allah väljer ut vem som ska bli praktiserande eller inte. Men man gör så gott 
man kan. Man gör det man anser är rätt (”IS-krigaren Adam”, u.å. Time stamp 
07:10).  

Anledningarna till att Adam valde att resa ned till Syrien är många. Emellertid 
framhåller Adam religionen och media som två viktiga faktorer som påverkade 
hans beslut om att åka till Syrien. Adam introducerades för religionen i övre tonå-
ren och den utgör idag en central del av hans vardagliga liv. För Adam betyder 
religionen allt och är den han lever för. Adam kunde se hur olika TV- och media 
kanaler rapporterade om konflikten i Syrien och på så sätt kunde han erhålla in-
formation om den aktuella situationen. Engagemanget kom att växa när Adam 
insåg att den syriska befolkningen stod helt utan hjälp och stöd från västvärlden 
och såg som sin plikt att åka ned till Syrien för att delta i kriget.  
 

Eh, det var mest det var vad man såg på tv, hur folk hade det och hur resten av 
världen inte brydde sig. Man kände ju att man inte kan sitta still. Speciellt om 
man är muslim och de är muslimer och Allah beordrar oss att vi ska försvara 
hans religion. Vi ska försvara muslimerna, så det är också en av anledningarna 
(”IS-krigaren Adam”, u.å. Time stamp 05:29). 

                                                
5 Intervjun är framtagen av Public Service produktionen Uppdrag Granskning och sändes den 15 
februari 2015 (”IS-krigaren Adam”, u.å.). Materialet beställdes via Forskarservice för audiovisu-
ella medier på Kungliga Biblioteket, Stockholm.  
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I samband med att Adam började praktisera islam kom han i kontakt med imamen 
Anwar al-Awlaki, vars budskap sprids via sociala medier. I Adams smarttelefon 
finns en app som ger möjlighet till att ständigt vara uppkopplad och ha full till-
gång till al-Awlakis föreläsningar, med budskap som  ”We are facing you with 
men who love death, just like you love life.  That is why we believe that this is a 
battle we will not loose” (”IS-krigaren Adam”, u.å. Time stamp 03.50). Anwar al- 
Awlaki anses vara en stor inspirationskälla till jihad och hans budskap är tydliga 
om det pågående kriget mellan väst och islam. 
  År 2012 bestämde Adam sig tillsammans med fyra vänner att resa ned till Syrien 
med mål om att återskapa ett muslimskt kalifat. Adam framhåller hur IS ska 
kämpa för att återskapa det muslimska kalifatet på samma sätt som profeten Mu-
hammed fick kämpa när han byggde en islamisk stat. Enligt Adam är detta den 
bästa form av jihad med en strävan om martyrskap med hopp om att hamna i pa-
radiset. Vidare hänvisar Adam martyrskapet till Koranen och menar på att de 
muslimer som inte anser att martyrskapet är något gott är därmed heller inte några 
goda och sanna muslimer. Enligt Adam är det inte möjligt att hävda det motsatta 
och hänvisar till Koranen och haditherna. Adam visualiserar om en islamisk stat 
och tror att det är fullt möjligt att återskapa ett nytt kalifat tillsammans med den 
uttalade kalifen Abu Bakr al-Baghdadi. Enligt Adam är al-Baghdadi den rätta ka-
lifen då han innehar en doktorsexamen i teologi, därav anses han vara en lärd och 
betrodd man. Adams högsta önskan är att leva i en islamisk stat tillsammans med 
sin framtida familj.  
 

Jag vill att mina barn ska växa upp i ett islamiskt land, islamiskt kalifat, och sen 
till och med ha samma framtid som mig då, att de ska strida och sen få martyr-
skap. Jag skulle bli jätteglad om min son kom till mig och sa att; jag vill gå ut på 
jihad (”IS-krigaren Adam”, u.å. Time stamp 47:50).  

4.1.4. Sarah6 
Sarah är en ung tjej som kommer från västra Sverige. Då Sarah är född muslim 
har religion aldrig varit något främmande för henne. Som barn var inte Sarah tro-
ende och praktiserade inte islam, utan kom att bli religiös som ung vuxen. När 
Sarah kom i kontakt med utomstående blev hon upplyst om islam, vilket blev 
startskottet, ”Det var en som lärde mig att det var fel att inte ha slöja, jag testade 
det och lärde känna folk som var religiösa, efter det blev jag mer och mer religiös” 
(Radio, u.å. Time stamp 03:48).  
   Under samma period som Sarah började praktisera Islam hoppade hon av skolan 
då hon ansåg att utbildning stred mot den religion hon praktiserade. Sarah ansåg 
det stötande att ständigt behöva utsätta sig för situationer där hon blev tvungen att 
förklara sin religiösa tillhörighet och att behöva ta i hand med okända män, vilket 
föranledde till att hon beslutade sig om att avbryta sin utbildning. Med anledning 
av detta började Sarah i större utsträckning att isolera sig och det blev för påfres-
tande för Sarah att praktisera islam i Sverige. Under den period som Sarah valde 
att isolera sig från omvärlden kom Internet att bli hennes tillflyktsort. På Internet 
kom Sarah att ansluta sig till olika forum som offentligt representerade jihad. Ef-
ter terrorattentatet den 11 september, 2001 kom Sarah att engagera sig i den af-
ghanska terroristorganisationen al-Qaida.  Olika forum på Internet försåg Sarah 
med information om gruppen med dess syfte och mål. Under denna period började 
                                                
6 Intervjun är framtagen av Public Service produktionen P1 dokumentär och sändes den 17 april 
2016 (Radio, u.å.).  



 
17 

Sarah även få kontakt med andra religiösa grupper inom Sverige, som enligt 
henne kan sin religion, ”De sa kom ner, det är bra här. Man kan dö här, man kan 
få martyrskap här och ju närmare döden desto bättre” (Radio, u.å. Time stamp 
09:36).  
   Sarah reste ned till Syrien under 2014 med sina barn, ett land hon inte har några 
kopplingar till sedan tidigare. Sarahs önskan om att leva och bo i en islamisk fri-
zon har pågått i 10 år. En önskan om att bo i en stat som gör det möjligt att prakti-
sera islam och leva efter sharia. I Syrien fann Sarah denna islamska frizon hon 
sökt efter och trodde att hennes böner till Allah blivit besannade.  
 

Sen när där och då utropades kalifatet så fick jag personligen ett meddelande på 
min telefon att det hade utropats, så jag fick en chock samtidigt som jag blev jät-
teledsen, att varför är jag inte där när det har blivit så. Då minns jag att jag bör-
jade gråta väldigt mycket. För i Islam finns det en hadith, en återberättelse från 
profeten, där han säger att innan domedagen kommer det finnas en kalifat på 
jorden och det trodde jag var just här och nu (Radio, u.å. Time stamp 13:06).  

 
I Syrien kom Sarah att forma det liv hon länge eftersökt. Här fanns det liv som 
Sarah länge drömt om. Kvinnorna bar heltäckande kläder och männen hade långt 
skägg, långt hår och korta byxor, helt i enlighet med vad Koranen förespråkar. 
Efter en tid kom Sarah att ingå äktenskap med en etablerad soldat inom organisat-
ionen IS. Hon fick det gott ställt genom sin mans högt uppsatta position inom or-
ganisationen, även tiden efter att hennes man omkommit i en av striderna han del-
tagit i. Emellertid kom hennes nyblivna mans bortgång inte att innebära någon 
större sorgeprocess.    

 
( … ) Han ville ju bli martyr så jag, jag bad till Gud att han skulle acceptera 
hans martyrskap och jag köpte tårta, eller jag bad en kille gå och köpa jättestor 
tårta och jag delade ut den, delade ut till grannarna (Radio, u.å. Time stamp 
30:47). 

 
Idag känner Sarah sig bekymrad efter att hon lämnat IS och återvänt till Sverige. 
Hon kan ibland ifrågasätta sitt val av att återvända när hon kommer i kontakt med 
de bilder och filmer som IS publicerat på Internet i propagandasyfte. För Sarah är 
det viktigt att hennes barn får kännedom om sin religiösa kultur och tradition. Sa-
rah känner att hennes barn kan komma att försumma sin religiösa tillhörighet i ett 
land som inte tillämpar muslimsk kultur och tradition.  

 
Jag vill inte att mitt barn ska växa upp på ett o-islamiskt land. Dom kan börja 
dricka, de kan börja festa. Jag är ju mot det där, pojkvän/flickvän. Enligt mig då, 
så var det för deras eget bästa (Radio, u.å. Time stamp 48:50). 

4.1.2. Amin7 
Amin är en man i 30 årsåldern, han kom till Sverige som barn tillsammans med 
sin familj från ett land i Mellanöstern som i huvudsak domineras av islamska vär-
deringar, dock inte Syrien (”Göteborgs TR B 9086-15 Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. 
s.287). Amin kommer huvudsakligen från ett hem präglat av muslimsk kultur och 
tradition. Emellertid uppstår det svårigheter med att uppskatta grad av religiös 

                                                
7 Hovrätten för västra Sverige fastställer tingsrättens dom om terroristbrott till livstidsfängelse, 
2016-03-30. Mål nr B 5306-15. Citaten är hämtade från ljudupptagningar från rättegång. Övrig  
information är hämtad från Åklagarens förundersökning.  
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tillhörighet, och hur stark den varit under uppväxten. Ramadan framhålls som en 
naturlig del av Amins religiösa identitet (”Göteborgs TR B 9086-15 Aktbil 127 
(1).pdf”, u.å. s.252 ff.). Innan Amin reste till Syrien bodde han i Göteborg till-
sammans med sin far, där han bott större delen av sitt liv. Amins föräldrar är 
skilda, vilket förorsakat en familjesplittring. Då Amins mor tillsammans med res-
ten av familjen beslutade sig för att flytta till England och starta upp ett nytt liv 
där (”Göteborgs TR B 9086-15 Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. s.241 ff.). Amin stannade 
kvar i Sverige och vardagslivet präglades av fabriksarbete (”Göteborgs TR B 
9086-15 Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. s.246).  
 

 (…) jag hade ett bra jobb, allt. Allt var bra. Det rullade på (…) Jag hade jobb 
och hela tiden saker att hålla mig sysselsatt med (TRGBG, B9086-15, Al Sultan, 
Tilltalad, Inspelning 1, 20845249.mp3, 2016 Time stamp 1:03:53).  

 
Under denna period levde Amin i en relation med sin svenska flickvän. Trots att 
flickvännen hade en annan etnisk kultur och tradition, hade Amin aldrig för avsikt 
att prata religion med mål om att få flickvännen till att konvertera (”Göteborgs TR 
B 9086-15 Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. s.248 ff.). Däremot gjorde Amin en skarp 
markering genom att säga upp bekantskapen med sin yngre syster i England, när 
det kommit till hans kännedom att hon valt att som ung vuxen gifta sig med en 
muslimsk man (”Göteborgs TR B 9086-15 Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. s.242). 
   Vidare påvisar Amin avsaknad av kunskap i islams officiella språk, arabiska.  
 

Man är uppvuxen här, man har levt i en liten bubbla. Man kommer dit och ser 
de här grejerna man är helt,  fattar inte vad man ska göra (…) folk står och skri-
ker, jag fattar ju inte arabiska (…) (TRGBG, B9086-15, Al Sultan, Tilltalad, In-
spelning 1, 20845249.mp3, 2016 Time stamp 43:24).  

 
Den främsta anledningen till att Amin rest till Syrien tar avstamp från humanitära 
insatser. Trots avsaknad av tillhörighet till Syrien har Amin känt frustation över 
den pågående situationen i Syrien. Frustation över hur västerländsmedia rapporte-
rar om den rådande situationen utan att omvärlden agerat.  
 

Alltså när man kommer ner men ville bara hjälpa till. Man ville hjälpa till, man 
ville göra någonting efter det man har sett det man har hört, och hela världen 
pratar om det. Så man ville bara hjälpa till på nå sätt (TRGBG, B9086-15, Al 
Sultan, Tilltalad, Inspelning 1, 20845249.mp3, 2016 Time stamp 40:50).   

 
Amin menar att han rest till Syrien för att hjälpa till med förnödenheter till den 
syriska befolkningen. Amin ska ha uttryckt åsikt om att han inte sympatiserar med 
Syriens ledare Bashar al-Assad (”Göteborgs TR B 9086-15 Aktbil 127 (1).pdf”, 
u.å. s.260 f.). Och bedömde sedermera att hans resa till Syrien berodde på att 
hjälpa de utsatta.  
 

Varför jag åkte till Syrien, va att 2012, just den Ramadan. Så var jag i moskén 
och just den tiden så va det mycket diskussioner angående det som händer i Sy-
rien. Och även i Moskén, utanför moskén, så talades om, de ska skänka pengar, 
de hade planer på att köpa ambulanser och skicka ner. Eh, på det sättet så. På det 
sättet fick man, fatta då vad som pågick och då började man kolla själv ibland 
på nätet och titta vad som pågick och det var ju hemska bilder man såg, på det 
sättet (…) (TRGBG, B9086-15, Al Sultan, Tilltalad, Inspelning 1, 
20845249.mp3, 2016 Time stamp 00:32).   
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4.1.3. Hassan8 
Hassan är en man i 30 årsåldern från sydvästra Göteborg (”Göteborgs TR B 9086-
15 Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. s.134). Han kom till Sverige i början av 90-talet till-
sammans med sex syskon och föräldrar. Hassan härstammar från ett land i Mella-
nöstern präglat av islamska värderingar. Sedermera har Hassan inga kopplingar 
till Syrien (”Göteborgs TR B 9086-15 Aktbil 126.pdf”, u.å.).  
   Hassan har fullföljt svensk skolplikt. Efter avslutat utbildning påbörjade anställ-
ning som mattläggare, strax därefter kom Hassan att bedriva egen verksamhet 
inom samma verksamhetsområde (”Göteborgs TR B 9086-15 Aktbil 126.pdf”, 
u.å.).  
   2004 gifte Hassan sig med sin kusin, som även vittnar om att hon vid 17 års 
ålder blev sunni-muslim, vilket även är samma religiösa tillhörighet som Hassan 
har (”Göteborgs TR B 9086-15 Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. s.127 ff.). I samband med 
Ramadan 2012 beslutade Hassan sig för att resa till Syrien, i syfte med att hjälpa 
flyktingar i syriskaflyktingläger (”Göteborgs TR B 9086-15 Aktbil 127 (1).pdf”, 
u.å. s.133). Hassan ska ha känt sig manad till att åka ned till Syrien efter att ha 
bevittnat via media hur situationen i Syrien fortgick (”Göteborgs TR B 9086-15 
Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. s.176). Ändamålet med resan var framförallt att skydda 
flyktingar från den Syriska ledaren Bashar al-Assad (”Göteborgs TR B 9086-15 
Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. s.174). Hassan såg även som sin plikt att predika och 
förmedla kunskaper om islams lära vidare till den syriska befolkningen (”Göte-
borgs TR B 9086-15 Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. s.175). Hassan har ett förflutet som 
religiös ledare, då han kontinuerligt utfört muslimska bönesessioner i svenska 
moskéer (”Göteborgs TR B 9086-15 Aktbil 127 (1).pdf”, u.å. s.236).   
   Den rätta läran om islam som Hassan ville förmedla vidare till den syriska be-
folkningen kan således komma att betraktas som kontroversiellt. Detta med hän-
seende till att det i åklagarens förundersökning framkommer vittnesmål om hur 
Hassan uttryckt förakt mot icke-muslimer, genom att hävda att det är lättare att 
slakta en kafer9, än att slakta ett djur (Göteborg TR B 9086-15 Aktbil 127 (1).pdf” 
, u.å. s. 189). 

4.2. Analys 
Analysavsnittet presenteras utifrån två moment. Då studien tillämpar deduktiv 
ansats kommer momenten kategoriseras utifrån studiens två teorier. Analysen 
avser relatera empiri och teori på ett relevant sätt. En grundlig analys av materialet 
gav innehållsrik information, som kommer prövas mot teorierna. 

4.2.1. Moment I Deprivation  
Social deprivation drabbar individer som inte är bärare av ett visst antal tillgångar 
och egenskaper som inom ett givit samhälle är högt värderade (Furseth m.fl., 2005 
s.152). Lena Gemzöe talar om kontraster, vilket skapas vid möten mellan olika 
folkgrupper. De etniskt signifikanta kontrasterna kommer att variera beroende på 
vilket samhälle som studeras (2014 s.153). Emellertid är det möjligt att påvisa att 

                                                
8 Hovrätten för västra Sverige fastställer tingsrättens dom om terroristbrott till livstidsfängelse, 
2016-03-30. Mål nr B 5306-15. Sammanställning av den tilltalades bakgrund är fastställt genom 
Åklagarens förundersökning. 
9 Benämning för icke-muslim och-/eller icke-troende.  
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den västerländska kulturen är den dominerande kulturen. Att framhålla värdering-
ar och normer som tillskrivs den västerländska kulturen som de goda, kommer de 
övriga kulturerna att framställas som mindervärdiga. Således kan detta ses i ljuset 
av ett västerländskt herravälde, där övriga kulturer tillskrivs som ”de andra” (Ge-
mzøe, 2014 s.154). Analysen gav vid handen att samtliga fyra IS-sympatisörer är 
bärare av tillgångar och egenskaper som inte anses vara högt värderade inom det 
västerländska samhället. Samtliga IS-sympatisörer har utomnordisk kulturell bak-
grund. Således betraktar uppsatsförfattaren att de fyra IS-sympatisörerna är bärare 
av tillgångar och egenskaper som härrör en kultur och tradition som tillskrivs som 
”de andra”, och på så sätt drabbade av socialdeprivation.   
   Etisk deprivation belyser konflikt mellan den individuella och den samhälleliga 
världsbilden. Deprivationen blir ett faktum när IS-sympatisörernas individuella 
världsbild blir åsidosatt till förmån för den samhälleliga. Detta kan förstås som att 
etnicitet oftast kan betraktas som en social konstruktion, vilket förutsätter en för-
förståelse om att etnicitet inte grundar sig i några medfödda egenskaper. Emeller-
tid tydliggörs de etniska särdragen i samband med att de två världsbilderna ställs i 
paritet till varandra, och på så sätt erhålls möjligheten till att skapa en etnisk iden-
titet i form av ”svensk” eller ”icke-svensk” (Gemzøe, 2014 s.152 f.). Analysen av 
de fyra IS-sympatisörerna gav vid handen att den individuella världsbilden har 
kommit att bli åsidosatt till förmån för den samhälleliga. Vilket tar sig uttryck i att 
samtliga IS-sympatisörerna agerar i motreaktion till omvärlden som innefattat ett 
passivt ställningstagande till den rådande situationen i Syrien. Således är det möj-
ligt att tolka de fyra IS-sympatisörerna som etisk depriverade. Analysen framhål-
ler även att en konflikt mellan de två olika världsbilderna kommit till uttryck än 
tidigare. Sarah beskriver hur hon kommit att uppleva en konflikt mellan de två 
olika världsbilderna i samband med terrorattacken 9/11. Denna konflikt framställs 
inte som ett främmande attribut i förhållande till den tidigare forskning som ge-
nomförts på amerikanska muslimska ungdomar. Terrorattacken kan belysas som 
en kritisk händelse, var på den religiösa identiteten genomgår en förändring. Kon-
flikten mellan den individuella och den samhälleliga världsbilden genomsyras av 
att de unga amerikanska muslimska känner sig tvingade till att välja en av världs-
bilderna. De amerikanska muslimska ungdomarna väljer den religiösa identiteten 
framför den nationella när känslan om att inte bli accepterad som amerikan upp-
står, vilket kan likställas med en ”vi och dem” känsla (Peek, 2005 s.243 ff.). Ana-
lysen framhåller att samtliga IS-sympatisörer har en dominerande religiös identi-
tet, detta trots avsaknad, eller bristfälliga kunskaper i det arabiska språket, vilket 
är islams och Syriens officiella språk. Denna iakttagelse återspeglar den forskning 
som genomförts på Brittiska muslimska ungdomar som har lättare att identifiera 
sig med sina föräldrars hemländer, detta trots att generationen är född och upp-
växta i Storbritannien och enkom talar engelska, samt aldrig eller sällan besökt 
sina föräldrars hemländer (Goerzig & Al-Hashimi, 2015 s.133).  

4.2.2. Moment II Radikalisering 
Pre-Radicalization är det första stadiet i radikaliseringsprocessen. Individen lever 
efter de förutbestämda normer som finns inom samhället (Pick m.fl., 2009 s.101). 
Det analyserade materialet gav vid handen att samtliga IS-sympatisörer är födda 
eller uppväxta i västra Sverige med vänner av olika etnisk härkomst. Vidare fram-
kommer det att Amin haft en flickvän med ett svenskt etniskt ursprung. Grund-
läggande traditionell svensk skolgång har genomförts av Adam, Sarah och Has-
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san. Det har även varit möjligt att fastställa att Amin och Hassan haft arbete i Sve-
rige innan de reste till Syrien. Detta förmedlar en bild av att de fyra IS-
sympatisörerna vid detta stadie haft en normaliserad livsstil, och levt i enlighet 
med radikaliseringens första fas.  
   Self-Identification är det andra stadiet av radikaliseringsprocessen och skall be-
traktas som en utlösande faktor till fullbordad radikalisering. Individen ges möj-
lighet till att på egen hand utforska sin egen identitet samtidigt som denne erhåller 
möjlighet till att utforska den radikala ideologin (Pick m.fl., 2009 s. 101). Emel-
lertid kan det vara svårt att genomföra en sammanställning över hur de fyra IS-
sympatisörerna erhållit möjlighet att utforska sin personliga identitet och den ra-
dikala ideologin. De indikatorer som är möjliga att utläsa ur det analyserade 
materialet, och går att koppla samman till radikaliseringens andra fas framhåller 
att samtliga fyra IS-sympatisörer har en muslimsk bakgrund, det vill säga att de är 
födda i en muslimsk kultur och tradition. Emellertid belyser Adam och Sarah att 
de kommit att introducerades in i den muslimska gemenskapen i övre tonåren, och 
inte förrän då kom religionen att utgöra en viktig del av deras liv. Adam ser sig 
som utvald, hans religiositet är något som tillskrivits direkt av Allah. Vidare 
framkommer det hur Sarah kommit att isolera sig från det västerländska samhället 
i samband med att hon introducerats in i den religiösa gemenskapen. Mediala 
plattformar har därmed använts som medel till att kunna utforska den radikala 
ideologin, vilket är en del av radikaliseringens andra fas.  
   Indoctrination belyser hur IS-sympatisörerna introduceras in i den radikala 
världsbilden genom att möta likasinnade. I detta stadie introduceras även indivi-
den för en inflytelserik ledare som erhåller en stark ideologisk ställning inom or-
ganisationen (Pick m.fl., 2009 s.102). Materialet gav vid handen att Adam och 
Sarah varit i kontakt med högt uppsatta ledare inom organisationen. Imamen och 
predikanten, Anwar al-Awlaki har haft en betydande roll och ses som en stor in-
spirationskälla till att resa ned till Syrien och utföra jihad. Sarah har även ingått 
äktenskap med en hög ansedd IS-soldat. Vidare belyser materialet hur Amin och 
Hassan poserat på bild, och dessa bilder har sedan kommit att publiceras på Inter-
net. Handlingar av denna typ framhåller att de fyra IS-sympatisörerna varit före-
mål för radikaliseringens tredje fas genom att introduceras för högt ansedda ledare 
och framhålla det ideologiska ställningsantagandet genom att posera på bild.   
   ”Jihadization” är radikaliseringsprocessens sista stadie. Under detta stadie för-
binder individen sig till de skyldigheter som efterfrågas, vilket kan vara handling-
ar som är i linje med vad västvärlden klassificerar som en terrorhandling, en hand-
ling som av jihadisterna klassificeras som martyrskap (Pick m.fl., 2009 s. 102). 
Det råder tvivelaktigheter huruvida de fyra analyserade IS-sympatisörerna genom-
fört handlingar som är i linje med vad som efterfrågas i detta stadie. Emellertid är 
Amin och Hassan dömda till livstids fängelse för terrorbrott i Syrien. Enligt den 
dom som Hovrätten i Västra Sverige fastställt, innebär det att både Amin och Has-
san genomfört handlingar som är i linje med vad som efterfrågas under detta sta-
die. Analysen framhåller att i de fall vänner eller nära anhöriga omkommit i stri-
der arrangeras ingen sorgestund. Istället sänds gratulationer till de anhöriga. Bort-
gången är inte någon förlust, utan ses istället som att den omkomne lyckats med 
sitt mål.  Att dö som martyr med hopp om att komma till paradiset ses som en 
bragd för både Adam och Sarah. Således kan analysen fastställa att varken Adam 
eller Sarah egentligen tar några direkta avstånd från agerande av detta slag, då de 
båda uttrycker glädje över sina vänner och anhöriga som uppnått martyrskap. Så-
ledes bedöms de fyra IS-sympatisörerna genomgått radikaliseringens fyra faser.  
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4.3. Slutsatser 

4.3.1. Syfte 
Syftet med denna studie har varit att analysera de motiv som framställts av Public 
service och åklagarens förundersökningsmaterial inför rättegång. Det använda 
materialet består av sekundärkällor och finns offentligt att tillgå. Således har stu-
diens syfte varit att studera i de fall det finns något gemensamt syfte för de fyra 
IS-sympatisörerna med ett deltagande i IS, och vilket det i så fall kan tänkas vara. 
Slutligen avser studien att belysa huruvida det utvunna resultatet kan kopplas 
samman med den tidigare forskningen som genomförts inom fältet; religiös identi-
tet och radikalisering. Analysen har tillämpat en deduktiv ansats och grundar sig i 
två stycken teorier; deprivation och radikalisering. Metodologin utgår från en kva-
litativ metodologi, och den insamlade empirin tar avstamp från intervjumaterial 
framtaget av Public Service samt ljudupptagningar från rättegång och förunder-
sökningsmaterial.  
   Mot bakgrund av detta syfte formulerades därmed tre stycken frågor som kom-
mer att besvaras enligt nedan. 

4.3.2. Frågeställningar  
Frågeställning (i) avser att belysa den tidigare forskningen inom ämnesområdet 
religiös identitet och radikalisering. Forskningsområdet som berör religiös identi-
tet hävdar att religionen utgör en central del för individer med invandrarbakgrund. 
Vidare går det att påvisa att invandrare tenderar att i större utsträckning bli mer 
religiösa när de tillhör en religiös minoritet. Eftersökandet av vem man faktiskt 
”är”, kan komma att få stor betydelse vid en kritisk händelse som terrorattacken 
9/11. Individen tillskriver sig den religiösa identiteten när denne upplever utanför-
skap och uteslutning från den nationella tillhörigheten. Således har forskningen 
påvisat att amerikanska muslimska ungdomar känner sig tvingade till att välja 
mellan religiös och nationell identitet i samband med terrorattacken 9/11. Med 
avsaknad om att bli accepterad som amerikan försvagas den nationella identiteten 
samtidigt som den religiösa identiteten förstärks. Religiös identitet är av större 
betydelse för muslimska ungdomar än för ungdomar med en annan etnisk grupp-
tillhörighet. 
   Forskningsområdet rörande radikalisering belyser svårigheter med att fastställa 
varför andra generationens muslimer radikaliseras. Forskningen om religiös iden-
titet och radikalisering framhåller den västerländska kulturen och normen som en 
orsaksfaktor till att muslimska ungdomar finner svårigheter med att integrera den 
religiösa identiteten med den nationella. När den etniska och religiösa tillhörighet 
ifrågasätts kan frustation och ilska komma till uttryck, vilket kan leda till svårig-
heter med att integrera sig med andra icke-muslimer. Vidare menar forskningen 
att den institution eller organisation som inkluderar den muslimska individen in 
till gemenskapen med öppna armar kommer vara den institution eller organisation 
som kommer att vinna den muslimska individens förtroende och tillhörighet, oav-
sett ideologi. 
   Fråga (ii) behandlar möjligheterna till att kunna belysa det gemensamma syftet 
med ett deltagande i organisationen IS, vilket framkommer genom en grundlig 
analys av materialet. Frågeställningen besvaras genom att analysera empirin med 
de analyskategorier som fastställts utifrån studiens två teorier. Analysen gav vid 
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handen att de fyra IS-sympatisörerna är bärare av flera gemensamma faktorer. För 
att kunna förstå det gemensamma syftet med ett deltagande i IS, måste det först 
finnas en förförståelse till IS-sympatisörernas bakgrund. Det är möjligt att fram-
hålla de fyra IS-sympatisörerna som bärare av liknande bakgrundsvariabler. Ana-
lysen framhåller att IS-sympatisörerna är födda/ eller- immigrerat till Sverige som 
barn. Därefter har de alla haft en uppväxt i västra Sverige där de gått i svensk 
skola, umgåtts med vänner av olika nationalitet och arbetat. De fyra IS-
sympatisörerna är i ungefär samma ålder, 20 - 30 år, emellertid är det inte möjligt 
att belägga att de erhåller någon tidigare koppling till varandra. Analysen redovi-
sar även för att samtliga IS-sympatisörer har gemensam etnisk och kulturell tillhö-
righet från Mellanöstern, med en avsaknad relation eller tidigare koppling till Sy-
rien. De fyra IS-sympatisörerna har heller inga goda kunskaper i det arabiska 
språket, vilket är Syriens och islams officiella språk. Analysen förmår även redo-
visa för att de fyra IS-sympatisörerna vuxit upp i muslimska hem, och att den reli-
giösa tron kommit att tillta i övre tonåren.    
   Det gemensamma syftet med ett deltagande i organisationen IS beror till en bör-
jan på den mediebild som västerländsk media framhållit. En gemensam orsak om 
resa till Syrien grundar sig i att IS-sympatisörerna inte förmått att se hur västvärl-
den agerat passivt, nästintill handlingsförlamade avseende den rådande situationen 
i Syrien. Ändamålet för resa till Syrien kom till en början att avse ett humanitärt 
stöd, för samtliga fyra IS-sympatisörer.  
   Avslutningsvis avser fråga (iii) att sammanställa resultatet av den tidigare forsk-
ningen och se på vilket sätt det är möjligt att förena den till det empiriska material 
som samlats in i ändamål för studien. Som tidigare nämnts är muslimska ungdo-
mar mer utsatta än ungdomar av annan etnisk grupptillhörighet. Detta blir än mer 
påtagligt när muslimska ungdomar tvingas välja mellan religiös identitet och nat-
ionell identitet i samband med en kritisk händelse. Den tidigare forskningen bely-
ser den kritiska händelsen i form av terrorattentatet 9/11, där unga amerikanska 
muslimer valde den religiösa identiteten framför den nationella med anledning av 
att inte bli accepterad som amerikan utav andra etniska amerikaner. I samband 
med detta lyfts den västerländska kulturen fram som en orsaksfaktor till att de 
muslimska ungdomarna väljer den religiösa identiteten istället för den nationella 
när de två identiteterna ställs mot varandra. Liknande resultat framkommer i 
denna studie när de analyserade IS-sympatisörerna i huvudsak väljer den religiösa 
identiteten framför den nationella, genom att lämna Sverige till förmån för att 
strida i en nation de sedan tidigare saknar tillhörighet till. De fyra IS-
sympatisörerna menar att resan till Syrien grundar sig i humanitära hjälpinsatser, 
vilket är ett resultat av att de tvingas iaktta omvärldens passiva förhållningssätt till 
den syriska situationen. Således har IS-sympatisörerna sett resan som en självklar 
plikt till att agerat när de fyra IS-sympatisörerna ansett att den västerländska om-
världen inte valt att göra det. I denna studie blir valet av den religiösa identiteten 
märkbart större än den nationella, när de fyra IS-sympatisörerna väljer att strida 
för en nation de sedan tidigare saknar tillhörighet till. Detta handlande kan likstäl-
las med tidigare forskning som utvinner liknande resultat vid en analys om hur 
relationen mellan den religiösa och den nationella identiteten förhåller sig vid en 
kritisk händelse. En kombination av att exkludera och ifrågasätta unga muslimers 
etnicitet och religiösa tillhörighet kan uppfattas som att den västerländska kulturen 
hotar den muslimska religiösa identiteten, vilken tenderar leda till att den religiösa 
identiteten växer sig allt starkare.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Detta kapitel ämnar genomföra en kortare reflektion över den sammanställda stu-
dien. Diskussionen tar avstamp från fem olika delar. Den första delen omfattar en 
kortare reflektion av det teoretiska ramverk som tillämpats i studien. Därefter föl-
jer en reflektion över den valda metoden, som belyser hur väl studien syfte och 
frågeställning blivit besvarad. Den tredje delen består av en kortare reflektion av 
den insamlade empirin. Avslutningsvis förs en kortare reflektion om det bidrag 
denna studie kan ge till framtida forskning. 

 

5.1. Teoretisk reflektion 
I denna del kommer en kortare kritisk reflektion att framföras avseende det teore-
tiska ramverk som används i denna studie. Studien har tillämpat två teorier, därav 
kommer avsnittet att disponeras av en kortare reflektion avseende dessa.  
   Glock och Stark (1965) framhåller i sin deprivationsteori om att det religiösa 
engagemanget kan komma att fungera som en kompensation och förtröstan. Det 
finns olika typer av deprivation, och det har framförts kritik om att de olika typer-
na inte är allomfattande (Furseth m.fl., 2005 s.152). Det teoretiska ramverket be-
lyser olika orsaker till hur deprivation kan uppstå, emellertid framkommer det inte 
varför vissa individer blir depriverade och söker sig till religionen, medan andra 
inte göra det. Hur kommer det sig att bara ett fåtal unga depriverade muslimer 
övergår till radikalisering? Religion som fenomen är komplext, lika så det ämne 
som behandlas inom ramen för denna studie. Det kan därmed bli naivt att försöka 
ge sig på en sanning om hur fenomenet förhåller sig (Furseth m.fl., 2005 s.154, 
Min kursivering).  
   Radikaliseringsteorin framhåller samverkan mellan religiös- och nationell iden-
titet som problematisk. Den andra och tredje generationen muslimer radikaliseras 
i större utsträckning än den första. Detta trots att de oftast är födda och uppväxta i 
Europa. Teorin framhåller att den religiösa identiteten tenderar bibehålla ett star-
kare ställningstagande, än den nationella identiteten hos den andra och tredje ge-
nerationen. Teorin hävdar att muslimska ungdomar i större utsträckning känner 
sig utsatta av västvärlden, än andra etniska minoritetsgrupper. Kritik mot detta 
antagande skulle kunna åberopas, till att undersökningen genomförts på muslimer 
som en hel population. Det erhålls inget resultat om vilka de andra etniska minori-
tetsgrupperna kan tänkas vara. I det fall studien är genomförd på andra kristna 
etniska minoritetsgrupper i Europa, kan resultatet anses vara godtyckligt. Reso-
nemanget om att den muslimska minoriteten skulle vara mer utsatt än andra 
kristna etniska minoriteter i Europa, kan bero på att de kristna bara har en världs-
bild att förhålla sig till, medan den muslimska minoriteten har två. Teorin presen-
terar ett intressant perspektiv, då den framhåller att den första generationen tende-
rar vara mer religiös än den andra och tredje generationen, trots detta radikaliseras 
den första generation i mindre utsträckning. Det förefaller vara rimligt att hävda 
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att teorin för ett implicit antagande om att det inte är religionens egenvärde som 
orsakar radikalisering, utan att det eventuellt finns en annan orsaksvariabel som 
orsakar radikalisering. Teorin framhåller inga utsagor om varför individen radika-
liseras, utan ger istället en förståelse om radikaliseringen som en process. 

5.2. Metodisk reflektion 
I detta avsnitt kommer reflektion av studiens metodologiska val att presenteras. 
Reflektionen ämnar att kritiskt granska arbetet utifrån den valda metodologin. 
Avslutningsvis kommer reflektionen belysa hur väl studiens syfte och frågeställ-
ning blivit besvarad med hjälp av studiens metodval. 
   Studien har använt sig av kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats. 
Metodologin ger möjlighet till att framhålla väsentligt innehåll genom noggrann 
läsning av det insamlade materialet. Val av metod är motiverat i studier som äm-
nar förstå sig på det underförstådda. Till en början analyserades materialet genom 
intensiv läsning. Således fastställdes olika teman utifrån de framtagna analyskate-
gorierna från det teoretiska ramverket. Emellertid finns det flera olika metoder 
som faller inom ramen för kvalitativa metodologi. Istället för den valda metoden 
skulle uppsatsförfattaren istället kunnat använda sig av textanalys, vilken bedöms 
vara god metod för att utvinna gemensamma nämnare och se till det specifika i 
intervjumaterialet. Textanalys framhåller en tydlig struktur och underlättar vid ett 
anförande av specifika beståndsdelar. I det fall studien använt sig av denna metod, 
hade det varit möjligt att utvinna en annan förståelse för den insamlade empirin, 
vilket förmodligen hade lett fram till att frågeställningen blivit besvarat på ett an-
norlunda sätt. Textanalys som metod hade i detta fall varit mer tidskrävande, då 
det i första hand förutsätter att uppsatsförfattaren transkriberat stora mängder med 
intervjumaterial från de fyra IS-sympatisörerna för att därefter genomföra kodning 
av textmassan. Inom ramen för studiens begränsade utrymme, gjorde uppsatsför-
fattaren bedömningen om att textanalys som metodologi inte skulle kunna utvinna 
en större förståelse till ett deltagande i IS. Således är valet av tematisk innehållsa-
nalys motiverat. 
   Studien avser analysera ett gemensamt syfte med ett deltagande i IS. Kvalitativ 
innehållsanalys förmår att tala om det implicita och på så sätt ge en större förstå-
else till det analyserade materialet. God forskning är intersubjektiv, därmed har 
denna studie haft som mål att uppnå god validitet. Kommunikation har varit en 
viktig aspekt för studien. Genom att delge läsaren arbetsprocessens olika delar och 
på vilket sätt studiens olika avsnitt kommer att disponeras, har läsaren givits möj-
lighet till att kunna följa arbetets samtliga moment. 

5.3. Empirisk reflektion 
Under denna del kommer en kortare reflektion föras avseende studiens empiri. 
Kritiken kommer ta avstamp från tre olika problemområden. Till en början har 
uppsatsförfattaren reflekterat över den problematik som uppstår vid användande 
av sekundärkälla. Styrkan med intensiv metodologi är att studien kan tillämpa 
flera indikatorer och på så sätt närma sig en sanning genom att gräva djupare i 
ämnet. Emellertid går studien miste om detta, när sekundärkälla tillämpas. Med 
andra ord finns det inga möjligheter för uppsatsförfattaren att ställa vidare frågor 
som anses vara nödvändiga för att bättre förstå IS-sympatisörernas syfte med ett 



 
26 

deltagande i IS. Det andra problemet som uppsatsförfattaren lyckats identifiera är 
användandet av material publicerat av Public Service. Det identifierade problemet 
föregås av att Public Service anonymiserat de medverkade, således uppstår svå-
righeter med att avgöra materialets äkthet. På så sätt bedömde uppsatsförfattaren 
det nödvändigt att tillämpa ytterligare material. Då det inte ges möjlighet till att 
använda primärkällor, har uppsatsförfattaren sökt av området avseende offentligt 
publicerat material. På samma sätt som den tidigare forskningen har haft svårig-
heter med att hitta material, har även denna studie haft svårigheter med att finna 
unga svenska IS-sympatisörer som framträtt i det offentliga. Således motiveras 
material från rättegång och förundersökning som lämpligt. På så sätt kan rätte-
gångsmaterial fungera som ett prejudikat för att bedöma äktheten av det material 
som publicerats av Public service. Problematiken som uppstår med att tillämpa 
förundersökning och ljudupptagning från rättegång är att brottsmålet är så pass 
komplext att stora delar av materialet är hemlighetsstämplat, och uppsatsförfatta-
ren har bara fått tillgång till en bråkdel av förundersökningen.  

5.4. Bidrag 
Denna del avser belysa vad som varit möjligt att fastställa inom ramen för denna 
studie, samt se i vilken utsträckning studien förmått att generera ett nytt bidrag 
inom forskningsområdet. Studien framhåller en ansats till att undersöka vilket 
gemensamt syfte fyra svenska IS-sympatisörerna har med deltagandet i Islamiska 
staten. Studiens syfte ämnar inte att uttala sig om ett allmängiltigt resultat. Emel-
lertid framhåller denna studie tendenser som påvisar att det är möjligt att utvinna 
ett gemensamt syfte med ett deltagande i IS, vilket grundar sig i ett första steg till 
att kunna säga något om en bredare population. 

5.5. Avslutande reflektioner 
Till sist kommer det framföras en avslutande reflektion av studies resultat och på 
vilket sätt det är möjligt att genomföra vidare forskning inom ämnesområdet. Un-
der arbetsprocessen har det uppdagats frågor som kan ligga till grund för framtida 
forskning. Som tidigare påtalat, är ämnet varit komplext och högst aktuellt att 
undersöka. Att ifrågasätta vad som får vanliga unga svenska muslimer att lämna 
sitt liv i Sverige för ett okänt liv i ett krigsdrabbat Syrien är en mångfasetterad 
fråga, och kan inte besvaras inom ramen för en kandidatuppsats. Emellertid är det 
en fråga som kommit att prägla denna studie, och frågan kvarstår. Studie har givit 
kunskap och inblick över framtida forskningsinriktning. Försök om att besvara 
frågan om varför bara vissa individer söker sig till religionen som en trygghet och 
förtröstan. Hur kan den religiösa övertygelsen bli så stark för vissa unga muslimer 
att de överger sin nationella identitet, medan andra unga muslimer förmår att leva 
med två identiteter, varför klarar vissa av det medans andra inte gör det? En tvär-
vetenskaplig forskning ger möjlighet till att analysera frågan på individ- och sam-
hällsnivå och skulle troligen utvinna ett intressant resultat. Att fokus riktas från 
radikala ungdomsgrupper och ser till den vanliga unga muslimen kan leda till svar 
om varför vissa individer söker sig till religionen och radikaliseras, medan andra 
inte gör det. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att analysera IS-sympatisörer och deras deltagande i Isla-
miska staten, emellertid förmår inte studien att framhålla ett allmängiltigt resultat. 
Istället har studien givit försök till att kunna säga något om fyra stycken unga 
svenska IS-sympatisörer som valt att lämna Sverige i syfte med att deltaga i Isla-
miska staten. Mot bakgrund av studiens syfte och ämnesområdets komplexitet har 
studien haft en ansats ur tidigare forskning, som undersökt unga västerländska 
muslimer. Därav utformades tre stycken frågeställningar. Den första avser att kart-
lägga den tidigare forskningen inom ämnesområdena religiös identitet och radika-
lisering. Den andra frågan avser att analysera vilket gemensamt syfte de fyra 
svenska IS-sympatisörerna haft med ett deltagande i Islamiska staten. Avslut-
ningsvis analyserar studien huruvida det är möjligt att förena den tidigare forsk-
ningen med den insamlade empirin. 
   Studien analyseras av Glock och Stark (1965) deprivation, som förmedlar för-
ståelse om hur religion fungera som en förtröstan. Pick m.fl. (2009) som framhål-
ler hur individen radikaliseras utifrån radikaliseringsprocessens fyra olika stadier. 
Studien har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys och med hjälp av det me-
todologiska tillvägagångssätt har studien givits möjlighet att kunna genomföra en 
intensiv analys av den insamlade empirin. 
   Resultatet gav vid handen att unga muslimer har en starkare konflikt mellan den 
individuella och samhälleliga världsbilden i förhållande till ungdomar tillhörande 
majoritetssamhället. Den västerländska kulturen framhålls som en orsaksfaktor till 
en förstärkt religiös identitet hos de unga muslimerna när dessa ständigt tvingas 
till att försvara sin religion. Med en förstärkt religiös identitet och en försvagad 
nationell identitet framkommer det att de fyra svenska IS-sympatisörerna aktivt 
valt att delta i de syriska striderna, efter att ha uppmärksammat hur den väster-
ländska omvärlden agerat passivt, nästintill handlingsförlamade avseende den 
rådande situationen i Syrien. Studien resulterar i att de fyra IS-sympatisörerna 
strider till förmån för den religiösa identiteten i en nation de sedan tidigare saknar 
tillhörighet till. 
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