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Abstract 

To use fiction as educational material in school is proven to be effective and a good strat-

egy to help students to understand and discuss other perspectives in difficult questions 

(Löfstedt, 2011).  

The aim with this essay is to evaluate Saracenens radicalization and the religious influ-

ence in Jag är pilgrimen written by Terry Hayes (2016). This was done through James 

Wallers (2007) theory of radicalization where three aspects of impact where analyzed 

(Waller, 2007).  

With a qualitative content analysis on chosen part of Hayes book (2016) three questions 

were answered. 

- How can Saracenens radicalization be described thru James Wallers (2007) radi-

calization process and what role dose religion play in this process? 

- Can we call Saracenens planning against USA as terrorism or religious terrorism? 

- How can chose parts of Hayes book (2016) be used in education for Religion 2 in 

Swedish gymnasium to meet following core content in syllabus: 

o Religions and outlooks on life of importance for people's identity, affilia-

tion, community and view of gender equality (Skolverket, 2017)? 

The conclusion from the analysis is that Saracenens radicalization is comparable with 

Wallers theory and that it is also possible to call Saracenens planning religious terrorism 

(Jones, 2008). As for the third question, the conclusion is that the material meets the core 

content well and can be used as a ground for discussion in classroom about radicalization 

and how religion affects individual’s life.  

Keyword: didactic, radicalization, religion, extremism, terrorism, education, fiction
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

I boken Jag är Pilgrimen skriver Terry Hayes: ”Genom en process som var lika 

blodig och smärtsam som dess fysiska motsvarighet hade Saracenen blivit född 

till terrorism på en vindpinad parkeringsplats i centrala Jeddah […] Tack för det 

Saudiarabien, tack ” (2016, s. 109). 

Under våren 2017 hade jag verksamhetsförlagdutbildning (VFU) på en skola i 

Uppsalaområdet. Jag hade undervisning i religionskunskap och fann det intressant 

och användbart att använda populärkultur som undervisningsmaterial. Vid val av 

inriktning för min uppsats fann jag det intressant att välja didaktisk inriktning för 

att studera populärkultur i undervisningssituationer. 

Skönlitteratur menar Said (1983) är ett sätt att läsa av samhällets kontext och ge-

nom skönlitteraturen kan vi finna samhällsavbildningar (Said, 1983, s. 4). Då jag 

ämnar studera fenomenet radikalisering, anser jag att en skönlitterär bok kan passa 

bra i undervisning där det ämnas diskutera en relativt känslig fråga och där det 

finns stor risk för osämja mellan individer. Skönlitteraturens karaktär och egen-

skap att det är en fiktiv berättelse gör att eleverna kan sätta sig in i situationer och 

förstå karaktärernas perspektiv (Löfstedt, 2011). Liksom hermeneutiken vill för-

fattaren, utifrån sin kontext och erfarenhet, förmedla något i texten där läsaren 

sedan analyserar författarens ord (Vikström, 2005). På samma sätt fungerar skön-

litteraturen i undervisningen. Eleven får möjlighet att tolka materialet och sedan 

diskutera fenomenet, radikalisering i detta fall, utan att det behöver bli utifrån 

personliga referenser. På så sätt kan känsliga ämnen diskuteras i klassrummet och 

risken för att någon ska känna sig utsatt minskar, samtidig som en förståelse för 

fenomen och andra perspektiv tar form (Löfstedt, 2011, s. 60f). I kommentarer till 

religionskunskap på gymnasiet presenteras skönlitteratur som ett medel för att 

närma sig elevernas intressen och i de fall där skönlitteraturen lämpar sig som 

undervisningsmaterial kan det väcka elevernas intresse för ämnet (Skolverket, 

u.å). När jag själv fick möjligheten att använda skönlitteratur i undervisning fann 

jag det positivt och elevernas respons lika så. 

Radikaliseringsprocessen är ett fenomen där forskningen de senaste åren har växt. 

Professor James Jones menar att homogenisering av kulturer och stater, McDo-

naldsization, kan tolkas som ett hot av individer. Därför menar jag att denna upp-

sats är relevant då forskningen påverkar undervisningen och det behövs material 

för att främja en bra diskussion där fokus är att lära eleverna att förstå fenomen 

genom att belysa andra perspektiv och berättelser. 
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1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna uppsats är att analysera Saracenens radikaliseringsprocess i Jag 

är Pilgrimen av Terry Hayes (2016). Jag ämnar även analysera om Saracenens 

handlingar kan benämnas som terrorism eller religiösterrorism. Analysen ämnar 

jag göra utifrån James Wallers (2007) radikaliseringsteori. 

Vidare ämnar jag analysera och diskutera, utifrån kursplanen för religionskun-

skap, bokens lämplighet som undervisningsmaterial på gymnasiet för religions-

kunskap 2. 

1.2. Frågeställning 

- Hur kan Saracenens radikaliseringsprocess beskrivas utifrån James Wal-

lers (2007) radikaliseringsprocess och vilken roll spelar religionen i radi-

kaliseringsprocessen? 

- Kan Saracenens planering mot USA betraktas som terrorism och vidare 

som religiös terrorism utifrån James Wallers teorier (2007)? 

- Hur kan valda delar ur boken användas i undervisningsämnet religions-

kunskap 2 på gymnasiet för att uppfylla följande centrala innehåll i kurs-

planen: 

o Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, 

tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet (Skolverket, 

2017)? 

1.3. Avgränsning 

Studien som jag genomfört avgränsas till bokens innehåll. Genom att enbart be-

röra bokens innehåll har jag gjort en rimlig avgränsning för en c-uppsats. Jag 

kommer även avgränsa mig i min analys till att enbart beröra radikaliseringspro-

cessen och då tolkad utifrån Wallers teori. 

En avgränsning från bokens 792 sidor (pocketupplaga) har gjorts (White & 

Marsh, 2006, s. 37). Sidorna som används är s. 95-139 (Hayes, 2016) och är av-

gränsade till att beröra Saracenens uppväxt och hans eventuella radikaliserings-

process. 

När det gäller min didaktiska inriktning har jag gjort en avgränsning till att be-

handla ett centralt innehåll för religionskunskap 2. Jag menar att det räcker att 

motivera användbarheten utifrån ett centralt innehåll för att boken ska vara lämp-

lig att använda i undervisningssammanhang.  
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1.4. Forskningsgenomgång 

Jag kommer nedan att kort redovisa de sökningar jag gjorde för att skapa mig en 

bild av tidigare forskning i området religiös terrorism och radikalisering utifrån ett 

psykologiskt perspektiv. 

1.4.1 Redovisning av sökning i databas 

När jag skulle söka reda på tidigare forskning gick jag via Uppsala universitets-

bibliotek och ämnesguiden för psykologi till databaserna PsycINFO och PsycAR-

TICLES. Jag sökte även i tidigare avhandlingar genom ProQuest Dissertations & 

Theses. Sökorden jag använde mig utav var terrorism, radikalisering, radicalizat-

ion, ensamvarg, religiös terrorism och lone actor terrorism. Dessa sökningar gjor-

des i oktober och november 2017 och gav mellan 1 000 och 40 000 träffar bero-

ende på avgränsningar. 

Jag gick även via ämnesguiden för utbildningsvetenskap och pedagogik för att 

finna forskning i området skönlitteratur/populärkultur och undervisning. Det 

materialet var inte relevant för min studie då det främst handlade om svenskun-

dervisning och skönlitteratur. Genom DiVA fann jag två relevanta C uppsatser 

inom religionsdidaktik. 

1.4.2 Presentation av tidigare forskning 

Utifrån mitt syfte har jag valt att presentera det material jag ansåg var relevant för 

mitt område utifrån ovannämnda sökningar. Bedömdes rubriken intressant och 

relevant läste jag igenom abstract för att avgöra materialets relevans. Materialet 

besår av avhandlingar och artiklar som berör vägen till terrorism, radikalisering, 

religion, ensamvarg och extremism. 

Terrorism 

John G. Horgan (2017) problematiserar forskningen kring terrorism i artikeln 

Psychology of terrorism: introduction to the special issue. Han menar att forsk-

ning kring psykologin bakom terrorismen inte är tillräcklig. Han menar att forsk-

ningsfrågor som ”varför någon blir terrorist?” har varit, och är fortfarande i viss 

mån, frågeställningar som många vill ha svar på. Men menar samtidigt att frågan 

är komplex. Trots det måste forskningen om psykologin bakom terrorism fort-

sätta. Horgan menar att terrorism kan bekämpas förebyggande genom samarbeten 

mellan stat, lokala föreningar och individer. 

I sin doktorsavhandling Causes of domestic terrorism: 1970–2010 (2012) stude-

rade Richard E. Berkebile inhemsk terrorism, attentat där förövarna, offren och 

regeringens kultur och nationalitet är den samma. Berkebile analyserade attentat 

och jämförd dem sedan genom beroende variabler (inhemsk terrorism) och obero-

ende variabler (bl.a. ekonomi & politik) för att finna orsaken till attentat. Hans 

resultat var att det finns korrelation mellan statens ekonomiska tillstånd och ter-

rorattentat. Den religiösa påverkan finns men Berkebile menar att den inte är lika 

stor som den politiska och ekonomiska. Avslutningsvis förklarar han detta med att 

inhemska terrorister fokuserar på sina närmaste fiender. Då spelar den religiösa 
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identiteten inte någon roll utan det är främst ett politiskt eller ekonomiskt intresse 

som ligger till grund för attentaten. Den religiösa identiteten, menar Berkebile, 

spelar roll i transnationell terrorism. 

Karen Jacques and Paul J. Taylor har i sin artikel Myths and Realities of Female-

Perpetrated Terrorism (2013) studerat varför kvinnor sluter upp i terrororganisat-

ioner och attentat. Genom en jämförande studie av 222 kvinnliga och 269 manliga 

terroristers kunde Jacques och Taylor konstatera att bilden som framträddes av 

kvinnliga och manliga terrorister är olika. Exempelvis fann de ingen korrelation 

bland kvinnliga terrorister och låg utbildningsnivå, vilket har varit en korrelation 

gällande manliga terrorister. Deras slutsats är att den sociala och psykologiska 

demografiska bild som tidigare har porträtterats av kvinnliga terrorister inte 

stämmer överens med deras resultat. 

Radikalisering 

David Webber et al. (2007) skriver i sin artikel The Road to Extremism: Field and 

Experimental Evidence That Significance Loss-Induced Need for Closure Fosters 

Radicalization (2007) att rekryteringen av medlemmar till extrema organisationer 

bygger på en avsaknad av signifikans i livet (Loss of significance) samt en möj-

lighet att släppa händelser som gav känslan av avsaknaden av signifikans. Genom 

två fallstudier på fängelser med fångar dömda för terrorattentat och medlemmar i 

extrema grupper, genomfördes enkätstudier på frivilliga deltagare. Syftet var att 

söka efter om det fanns en korrelation mellan deras deltagande i extrema grupper 

och avsaknad av signifikans. Det gjordes även två studier i experimentella miljöer 

där variabler manipulerades för att studera individers påverkan till radikalisering 

beroende på hur deras känsla av betydelse och vikten av att släppa händelser 

(closure). Webber et al. menar i sitt resultat att det finns en stark korrelation mel-

lan radikalisering och avsaknaden av signifikans i livet samt möjligheten att 

släppa händelser (closure). 

Derek M. D. Silva skriver i sin artikel The othering om muslims: Discourses of 

radicalization in the New York Times, 1969-2014 (2017) om hur New York Times 

skriver om radikalisering. Genom en diskursanalys på 607 artiklar som jämförelse 

med offentliga uttalanden från bland annat regeringen, kunde Silva konstatera att i 

journalisternas redovisningar och reportage om radikalisering, skapas ett vi och 

dem, ofta gentemot muslimer. Genom detta konstruerar media en bild av hur radi-

kalisering går till och vad det är, baserat på vi och dem. 

I Artikeln Understanding Political Radicalization: The Two-Pyramids Model 

(2017) vill Clark McCauley och Sophia Moskalenko visa på forskarfältets fram-

steg kring radikalisering sedan attacken 9/11 2001. De presenterar en modell för 

att förklara radikalisering från två perspektiv. Modellen förklarar radikalisering 

utifrån attityd och handling. De menar att individer som radikaliseras på attityd-

nivå, inte nödvändigtvis handlar därefter. Vidare menar de att radikaliseringen bör 

studeras med hänsyn till känslomässiga händelser i livet och inte bara som ration-

ella val. 

Ensamvarg 

Nils Böckler, Jens Hoffman och Andreas Zick gjorde en fallstudie på attacken 

mot Frankfurts flygplats 2011, The Frankfurt airport attack: A case study on the 
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radicalization of a lone-actor terrorist (2015). Studien fördjupar sig i psykologin 

bakom radikaliseringen av ensamvargsterrorism. Genom att använda Terrorist 

Radicalization Assessment Protocol som analysverktyg på materialet kunde de 

komma fram till att attentatsmannen i detta fall visade tydliga tecken på ett för-

ändrat beteende närmaste dagarna innan attentatet. De menar att radikaliserings-

processen för att utföra terrordåd är snabbare och mer osynlig gällande ensamvar-

gar än i andra fall. 

Paul Gill, John Horgan och Paige Deckert (2014) har i deras studie, Bombing 

Alone: Tracing the Motivations and Antecedent Behaviors of Lone-Actor Terro-

rists, studerat skillnader mellan ensamvargar utifrån deras ideologi, kontakter eller 

deras grad av lyckat utförande. Ett urval gjordes på 119 terrorister som har varit 

med eller planerat attentat. Dessa räknas till ensamvargar då de inte följer någon 

grupp, utan de har en egen agenda. Genom att analysera material som fanns om de 

119 terroristerna i form av nyheter, bakgrundsinformation, självbiografier och 

annat material. En individuell jämförelse gjordes samt jämförelse genom 

subgrupper. Genom detta presenterade Gill et al. sju observationer i resultatet.  

1. Ingen homogen profil hos ensamvargsterrorister. 

2. Många i deras närhet var medvetna om deras extrema ideologi, värdering 

eller inställning till våld. 

3. En variation av händelser uppstod i terroristens liv innan attacken utfördes. 

4. Många var socialt isolerade. 

5. Ensamvargsterrorister engagerar sig regelbundet i aktiviteter med andra 

inom extrema organisationer. 

6. Dessa attacker var sällan plötsliga eller impulsiva. 

7. Trots att ingen homogen profil gick att finna, fanns det i alla fall en stor 

variation och mångfald på de subgrupper som fanns. 

Sonia M. Stottlemyre har i sin masteruppsats The Effect of Country-Level Income 

on Domestic Terrorism: A Worldwide Analysis of the Difference Between Lone-

Wolf and Group Affiliated Domestic Terrorism (2014) utvecklat Berkebiles 

(2012) avhandling genom att jämföra bakgrunden till terrororganisationer och 

ensamvargsterroristers handlingar i inhemsk terrorism. Studien gjordes utifrån 

hypotesen att det kan finnas en relation mellan en stats välfärd (BNP per capita) 

och terrorattentat. Genom att studera 827 fall från 87 länder i en jämförande studie 

konstaterade Stottlemyre att det inte finns någon relation mellan BNP per capita 

gällande ensamvargsterrorister. Samtidigt är hon tydlig med att det fanns brister i 

den design som användes. Designen begränsade till exempel möjligheten att ana-

lysera förhållandet mellan gärningsman och hälsa eller terrorism på landet. Hon 

framhäver även att vissa data från 1993 fattades i databasen. Hon avslutar med att 

konstatera att hennes resultat har visat att relationen till BNP per capita och ter-

rorattentat av organisationer och ensamvargar är olika och ska studeras utifrån 

detta. 
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Didaktik 

Den tidigare forskningen inom didaktik hänvisar jag till två tidigare studentupp-

satser. Den första är Daniel Moberg Mass Ethic: En undersökning om att använda 

spelserien Mass Effect inom etikundervisningen i religionskunskapen på gymna-

sieskolan (2015). Moberg menar att spelet Mass Effect kan användas i undervis-

ningssyfte inom religionsämnet. Genom att analysera spelet utifrån etiska mo-

deller kom Moberg fram till att spelet utifrån riktlinjer från skolverket och den 

kursplan som finns är möjligt att använda i undervisningssituationer. 

Den andra är Natalie Wahlström D. (2017) som i sin uppsats Bland fiktiva hjältar 

och moraliska förebilder studerat hur karaktärer framställs som frälsarfigurer i 

populära ungdomsfilmer. Wahlström analyserade följande fiktiva personer Kat-

niss Everdeen, Harry Potter och Tris Prior. Hon menar att filmerna riktar sig till 

ungdomar i skolålder och att tidigare forskning menar att populärkultur främjar 

elevers inlärning och undervisning. Genom en hermeneutisk analysmodell konsta-

terade hon att dessa filmer med fördel kan användas i undervisning då det hjälper 

eleverna att använda deras kunskaper i det vardagliga livet och enligt hennes ana-

lys stämmer frälsarframställningen överens med tidigare forskning kring frälsarfi-

gurer. 

1.4.3 Diskussion kring tidigare forskning 

Forskning kring radikalisering och ensamvargsterrorister ett område som de sen-

aste 5 åren har utvecklats snabbt och fortfarande forskas inom (Horgan, 2017). 

Som visats i den tidigare forskningen finns det mycket likheter och oenighet om 

terrorism. Forskare är eniga i att psykologin om terrorism är ett komplext område 

som kräver en multidimensionell analys. Samtidigt finns det en oenighet där 

Böckler et al. (2015) menar att ensamvargsterrorister är svårare att upptäcka och 

deras attacker sker mer spontant. Däremot visar Gill et al. (2014) att ensam-

vargsattacker inte är spontana utan planerade. Huruvida dess två slutsatser stäm-

mer eller inte är inget jag kommer gå vidare i men det är en intressant faktor där 

forskningen visar på olika resultat. 

Tidigare forskning har visat att radikaliseringsprocessen hos individer beror till 

stor del på tidigare händelser i individers liv (Webber, 2007). Vi och dem är ett 

återkommande tema som påverkar individers syn på andra (Silva, 2017). Radika-

liseringsprocessen till ensamvarg respektive in i en organisation sker inte på 

samma vis. Tidigare forskning har inte kunnat fastställa någon definitiv process 

för ensamvargars radikaliseringsprocess (Gill et. al, 2014). 

1.5. Material 

Materialet som jag kommer använda mig utav är den skönlitterära boken Jag är 

pilgrimen av Terry Hayes 2014. Boken översattes till svenska 2016 och är den 

översättningen jag använt i min uppsats. Boken som ingår i genren thriller och 

deckare enligt adlibris.se och bokus.com har fått goda recensioner i the New York 

Times. I the Guardian prisas den som ”… the only thriller you need to read this 

year” (O’Connell, 2013). Jag menar att boken kan fånga gymnasieungdomars in-
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tresse då bokens handling är i nutid och det finns referenser som ungdomar kan 

känna till, som 11 september attentatet och geografiska områden som Tyskland 

och Saudiarabien. Samtidigt tar boken upp en berättelse om Saracenens väg till 

extremism vilken jag ämnar analysera hur vida den kan beskrivas som radikali-

seringsprocess utifrån Wallers radikaliseringsteori. 

Jag har tidigare testat materialet i undervisning under min VFU vårterminen 2017. 

I min undervisning under våren 2017 fann jag boken väl användbar då den öpp-

nade upp för en god diskussion och eleverna kunde öppet diskutera saracenens 

radikalisering utan att jag kände att det uppstod en känsla av islamofobi. 

Författaren Terry Hayes är uppväxt i Australien och har jobbat som utrikeskorre-

spondent i USA och har även varit manusförfattare till bland annat filmen Mad 

Max 2 (Andelman, 2014). I en intervju berättar Hayes om bakgrunden till boken 

och säger att det krävdes mycket förarbete för att lära sig alla de faktakunskaper 

som boken innehåller, som hur vapen fungerar, medicinska termer och tillväga-

gångssätt för att framkalla virus (Centorcelli, 2014). 

Jag är pilgrimen 

Saracenens liv har jag delat in i tre tidsepoker (1) Före flykten till Bahrain (s. 95-

109), (2) I Bahrain (s.110-127) och (3) Efter Bahrain (s.128-139) (Hayes, 2016). 

Huvudhandlingen i boken utgår ifrån en amerikans underrättelseagent, Pilgrimen 

som huvudpersonen benämns i boken. Pilgrimen kommer till en brottsplats där en 

ung kvinna har blivit mördad. Mördaren har sopat igen sina spår på ett sätt som 

Pilgrimen väl känner igen. Han har nämligen tidigare skrivit en bok utifrån sina 

erfarenheter som bland annat tar upp exempel på hur bevis kan förstöras på 

brottsplatser. Ifrån denna brottsplats börjar sedan Pilgrimens sökande och jakt på 

gärningsmannen Saracenen som enligt uppgifter planerar ett biokemiskt terrorat-

tentat mot USA. Saracenens berättelse får läsaren följa parallellt med Pilgrimens 

jakt, från hans uppväxt till hans planerade attentat. Det börjar med att han som 

barn bevittnar hans pappas halshuggning och flyr sedan till Bahrain med sin 

mamma och två systrar. Där möter han en kultur som är mer liberal och som, en-

ligt honom som är strikt muslim, är fel sätt att leva. Genom möten med radikala 

muslimer i en koranskola börjar Saracenen så småningom en resa till Afghanistan 

där han krigar mot Sovjetunionen och blir en välkänd krigare. Saracenen kommer 

så småningom i kontakt med ledare som hjälper honom till Pakistan, där han bör-

jar sin hämndplan mot Saudiarabien för sin fars död. Genom at studera medicin 

får Saracen kunskap och tillgång till material för att jobba fram biokemiska vapen. 

Saracenen tar sig sedan till Syrien för att påbörja sitt arbete med en hämnd mot 

Saudiarabien genom att attackera USA då det enligt honom även kommer få Sau-

diarabien på fall. 
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

I följande kapitel kommer jag presentera den teori jag utgår från i min analys på 

Saracenens radikalisering. Inledningsvis kommer jag att presentera centrala be-

grepp för denna uppsats. 

2.1.1 Begrepp 

Då uppsatsen handlar om komplexa begrepp, vilket vi bland annat har sett i forsk-

ningsgenomgången, kommer jag här att klargöra för några av de centrala begrep-

pen. Begreppen hämtar jag ifrån James Jones (2008). Där tillämpar Jones en teori 

i sin radikaliseringsförklaring som han hämtar från James Waller (2007). Då Wal-

ler saknar ett religionsperspektiv kommer jag använda Wallers teori men Jones 

(2008) begrepp som innehåller religionsperspektivet.  

Terrorism 

Tidigare forskning visar att begreppet terrorism kräver en förklaring i samman-

hanget det används i. Ur Jones (2008) definitionsgenomgång framgår att terrorism 

inte har en definition som alla är överens om. Jones förklarar terrorism som en 

strävan av en grupp eller individ att förändra regering eller annan organisation 

(oftast internationell) genom att skada, döda och/eller sätta skräck hos individer, 

som av åskådare anses vara oskyldiga (Jones, 2008).  

Religion 

Jag kommer använda mig av Jones (2008) religionsbegrepp. Det är en funktionell 

definition av religion där han menar att religion är ett system av relationer. Relat-

ion menar Jones är till en gudomlig figur, lärare eller ledare, en helig text eller 

symboler och/eller en relation till en grupp co-religious. Denna relation bygger på 

mönster och mål med livet. Mål kan vara att uppnå kunskap, en hängivelse till det 

övernaturliga eller rädsla för detta. Livsmönster och mål utgår ifrån relationen till 

det individen tror på eller avfärdar (Jones, 2008, s. xiv). 

Helig 

I det religiösa menar Jones, utifrån Durkheim (1976), finns det en idealbild av 

tillvaron. Denna tillvaro och de föremål som anses vara ideala benämner vi heliga. 

Då något kan anses vara heligt blir samtidigt det som inte når upp till idealet ohe-

ligt. Inom en religion finns då en strävan att nå upp till de heliga och värna om det 

heligas varande (Durkheim, 1976, s. 37). 
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Figur 1 A Modle of How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing (Waller 2007:138) 

How do ordinary people commit 

genocide and mass killing? 

Ultimate influences: 

The Evolution of Human Nature 

Proximate Influence: 

Cultural Construction 

of Worldview 

Proximate Influence: 

Psycological Costruction 

of the “Other” 

Proximate Influence: 

Social Construction of 

Cruelty 

(1) Us-Them Thinking 

(2) Moral Disengagement 

(3) Blaming the victims 

(1) Professional Socalization 

(2) Group Identification 

(3) Binding Factors of the 

Group 

(1)  Collecive Values 

(2) Authority Orientation 

(3) Social Dominance 

Religiös terrorism 

Då terrorism är ett komplext begrepp menar Jones (2008) att religiös terrorism är 

ännu svårare att definiera då det blir ytterligare ett komplext begrepp som läggs 

till ett redan komplicerat begrepp – terrorism (s. 4). Jones menar att religiös 

terrorism kan definieras genom att lägga till att handlingarna görs utifrån ett heligt 

syfte (Jones, 2008, s. 5). 

Samtidigt innebär religiositetsaspekten ett problem i vår tidigare definition. En 

terrorhandling i religiöst syfte har en vagare skiljelinje mellan skyldiga och oskyl-

diga. De skyldiga blir, för terroristerna, genom religionen de som inte tillhör 

samma religion. När något blir heligt och anses vara rätt mål för terroristerna 

hamnar samtidigt de som lever ett motsatt liv i ett direkt hot då det lever oheligt 

(Jones, 2008, s.4). 

2.1.2 Radikaliseringsprocessen 

Jones (2008) utgår ifrån James Wallers bok Becoming Evil: How ordinary people 

commit genocide and Mass Killing (2007). Waller presenterar en teori för hur, vad 

han kallar ”vanliga”1 människor är kapabla att genomföra massmord och folk-

mord. Jones (2008) konstaterar att vem som helst kan begå dessa handlingar. Jo-

nes tar upp Milgrams experiment som ett exempel för hur deltagare i hans expe-

riment utförde handlingar under ledning av en auktoritär person (Jones, 2008, s. 

10). Experimentet gick ut på att deltagare skulle ge, för dem okända individer, 

                                                 

1 Jones (2008) ger ingen definition till vanliga människor 
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elstötar som så småningom vad livsfarliga. Deltagarna var inte medvetna om att 

det egentligen inte delades ut någon elektrisk stöt på riktigt utan de personerna 

som fick elstötarna var skådespelare. 

Vidare kommer nu Wallers (2007) radikaliseringsteori presenteras där han menar 

att ”An ordinary person becomes something different; a new self takes shape, and 

the extra ordinary evil acts become part of that self” (Waller, 2007, s. 139). Waller 

menar att modellen (figur 1) är en överblick för ett fenomen för att förstå hur van-

liga människor kan förändras till ”extra ordinary evil” och begå folkmord och 

massmord (Waller, 2007, s. 139). Utifrån modellen kan frågan ”varför begick han 

eller hon den handlingen?” besvaras i två analysnivåer. En omedelbar (proximate) 

och en ultimat (ultimate) nivå. Den omedelbara nivån är de handlingar vi gör i 

realtid utifrån direkta behov som får oss att handla därefter. Den ultimata nivån är 

individers tidigare erfarenheter och händelser i livet som utvecklas i den omedel-

bara nivån. Den omedelbara nivån kan besvara hur beteenden uppstår och den 

ultimata nivån varför beteendet är utvecklat (Waller, 2007, s. 139). 

Som vi ser i figur 1 benämner Waller den ultimata påverkningen, The Evolution of 

Human Nature. Waller menar att människans handlingar bygger på en mänsklig 

natur. Han menar att människan inte föds som ett blankt papper utan att inom 

varje individ finns det psykologiska medfödda mekanismer som påverkar oss från 

födseln. Detta utvecklas sedan olika och blir unikt för varje individ beroende på 

erfarenheter och händelser i livet och påverkar våra handlingar. Waller menar att 

onda handlingar finns i människans natur men han menar inte att människan i sig 

är ond: ”In other words, while an impulse to do evil may not be the defining char-

acteristic of human nature, such an impulse certainly qualifies –at the very least – 

as a human capacity“ (Waller, 2007, s. 160). Waller menar att människan är kapa-

bel att göra onda handlingar, baserat på den omedelbara påverkan (proximate in-

fluence) (Waller, 2007). 

Cultural Construction of Worldview 

Kulturen 2 vi befinner oss i skapar en kontext där händelser analyseras utifrån 

denna kontext. Det är den kulturella kontexten som formar vår världsbild och vår 

livsåskådning, som formar vår sociala omgivning. Den omedelbara påverkan lig-

ger alltså i att vi handlar utifrån vår kulturella uppväxt. De tre faktorerna som på-

verkar detta är (1) Collecive Values, (2) Authority Orientation och (3) Social Do-

minance (Waller, 2007). 

(1) Collecive Values utgår ifrån att det finns kollektiva värden inom varje kultur. 

Dessa värden påverkar vår syn på andra grupper och kulturer. Den grupp vi kän-

ner tillhörighet till benämner vi som in-grupp och andra grupper som ut-grupp. 

Forskning har visat att vi är mer positivt inställda till medlemmar i in-gruppen än 

ut-gruppen (Waller, 2007, s. 173ff). 

(2) Authority Orientation handlar om vår inställning till hierarkin och auktoritet. 

Waller menar att kulturer ser olika på hierarkin och vilken roll som auktoriteten 

                                                 

2 Kultur ska här förstås som ett brett begrepp som beskriver en kontext där individer bland annat 
delar värderingar och moraliska system (Nationalencyklope-
din, kultur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kultur (hämtad 2017-12-31) 
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har i den. Waller menar att en hierarki och auktoritet är nödvändigt för ett funge-

rande gruppförhållande men ett för starkt auktoritärt styre främjar uppror och risk 

för våld. Massmord och folkmord har en överrepresentation av kulturer där det 

auktoritära styret eller inställningen till auktoriteter har varit starkt (Waller, 2007, 

s. 179ff). 

Hierarkin och strukturen inom en kultur bygger på ett naturligt anlag hos männi-

skan om strävan efter makt och trygghet, (3) Social Dominance. Genom ett socialt 

spel anpassar vi oss och tar roller i grupper för att uppnå en maktposition och 

trygghet. Detta görs inom en kultur där vi delar värderingar och där inställningen 

till auktoritet följs i och med ett gemensamt mål med vår grupp. I vårt mål och 

strävan om social dominans lär vi oss snabbt att vi behöver andra för att uppnå 

våra egna mål och ibland tvingas vi till våld för att uppnå vårt mål. Våldet kan 

vara ett medel för att ge inflytande hos andra genom att bevisa vår ståndpunkt. 

När vi går över gränsen för att använda våld tenderar det ofta att eskalera och vår 

gräns för vad vi kan tänkas göra höjs snabbt. Kulturen påverkar här genom att 

lägga en grund i vår inställning till social dominans. I denna sociala dominans 

skapas ett hat som bygger på tre komponenter. Första komponenten bygger på att 

bygga upp ett avstånd till sina motståndare för att möjliggöra ett större motstånd 

till dem. Andra delen bygger sedan på att öka viljan till förändring och förminsk-

ning av motståndet (Waller, 2007, s. 182ff). 

Social Construction of Cruelty 

Vi har sett att kulturen möjliggör våldshandlingar samt att se offren som de andra 

och avhumanisera dem. Sista delen handlar om situationsanpassade handlingar, 

grupptryck och gruppens funktion i hanteringen med brutala handlingar.  

Då nya medlemmar i en grupp vill lära sig det sociala spelet i gruppen kan det ske 

genom (1) Professional Socialization. Under denna tid är de i ett utsatt läge med 

önskan att vara tillmötesgående mot ledarna och de äldre för att förtjäna sin plats. 

Denna socialisationsprocess består av tre delar. (i) eskalerande hängivenhet, (ii) 

rituella handlingar och (iii) sammanslagning av roll och person (Waller, 2007). 

Genom att identifiera sig med sin grupp kan en stark identifikation uppstå, vilket 

gör att individer ser andra grupper som ett hot mot gruppens identitet, (2) Group 

Identification. Individerna har genom identifikationen med gruppen skapat en 

identitet som utgår från gruppen. Det handlar om att individerna inom gruppen 

inte vill förlora sin identitet eller status inom gruppen, ett egoistiskt mål. Grup-

pens ledare använder detta mål för att få individer att eskalera i sina handlingar. 

Strävan efter ett gemensamt mål skapar en gemensam identitet samtidigt som 

strävan efter det individuella målet eskalerar individernas hängivenhet (Waller, 

2007). 

Genom (3) Binding Factor of the Group stannar individer kvar i gruppen utifrån 

faktorer som ger oss en känsla av samhörighet till gruppen. Det kan vara faktorer 

som kön och etnicitet. Men även faktorer som ger individerna en status och accep-

tans inom gruppen (Waller, 2007). 
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Psycological Costruction of the “Other” 

Detta perspektiv handlar om att förövaren inte ser offren som människor eller le-

vande. Genom tre faktorer skapar förövaren ett avstånd och skapar i det ett mora-

liskt rättfärdigande för sina handlingar (Waller, 2008). 

Genom att ta avstånd från andra grupper, (1) Us-Them, upphöjer vi vår egen 

grupp samtidigt som vi nervärderar de andra. Detta bygger på samma sätt som in- 

och ut-grupper på ett avstånd till andra. Det skapas en egocentrisk syn där vår 

grupp är den rätta. I längden riskerar detta att utvecklas i främlingsfientlighet, där 

det utanför min grupp är farligt (Waller, 2008, s. 198ff). 

Alla människor har en moralisk grund. Den utgör vårt moraliska tänk och de per-

soner som vi förhåller oss moraliskt emot. Det kan vara familjemedlemmar eller 

hela mänskligheten. För att kunna skada och döda andra personer måste vi koppla 

bort de moraliska känslorna, (2) Moral Disengagement (Waller, 2007, s. 201f). 

Det görs genom tre nödvändiga åtgärder. (i) moraliskt rättfärdigande, (ii) avhu-

manisera offret och (iii) förfina benämningen av onda gärningar (Waller, 2007, s. 

203ff). 

Tredje faktorn här är att beskylla offret, (3) Blaming the Victims. Genom att tro på 

en rättvis värld där alla har möjlighet att uppnå något, menar Waller (2007) att 

förövarna försvarar sina handlingar med att offren förtjänade det och/eller får 

skylla sig själva. Exempelvis vid lotteri deltar alla på lika villkor som köper en 

lott, det är ändå inte ovanligt att förlorarna finner sätt att beskylla vinnaren på 

trots vetskapen att de deltog på lika villkor (Waller, 2008, s. 212f). 

Jones benämner detta fenomen som McDonaldsization där kulturer och stater ho-

mogeniseras. Han menar att denna McDonaldsization av kulturer kan tolkas av 

individer som ett hot vilket för dem då rättfärdigar att försvar sig mot hotet (Jones, 

2008, s. 39). 

Religion i radikaliseringsprocessen 

Religionens roll finner vi under Cultural Construction of Worldview. Waller me-

nar att religionen har en stor inverkan i människors liv och finns för många som 

en del av deras kultur där religionen besvarar existentiella frågor och ger en me-

ning med livet. Waller menar, vilket vi även kan förstå genom Jones (2008) defi-

nition av religion, att religion är en källa till harmoni i livet. Samtidigt som vissa 

andra genom deras förståelse av religion och heligt, anser att en annans harmoni 

är oheligt och går emot just deras harmoni. Genom dessa två tolkningar har en 

konflikt uppstått där några använder religionen som medel för att nyttja våld då de 

menar att religionen tillåter våldet i försvar (Waller, 2007). 

Waller är noga med att pointera att det inte är religionen som dödar. ”… religious 

belief system do not kill people. People who are religious may kill other people in 

the name of religion” (Waller, 2007, s. 182). Religion ska därmed förstås som en 

påverkande auktoritet, på samma sätt som en kultur är en påverkande auktoritet 

(Waller, 2007). 
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2.2. Arbetsmodell 

Utifrån Waller (2007) kommer jag genomföra en kvalitativ innehållsanalys av 

Saracenens radikaliseringsprocess. Genom det kodträd (se kap 3) utformat utifrån 

teorin kommer de valda delarna i Jag är pilgrimen, s. 95–139 kodas. Delarna 

handlar om Saracenens uppväxt och tiden fram till hans planering av attentatet. 

Kodningen kommer göras på de händelser som sker i boken. Exempelvis när Sa-

racenen träffar en Imam som säger till honom att han borde åka utomlands för att 

kriga för islam, skulle den händelsen kodas som en religiös påverkan (4.1.1 i kod-

trädet). Utifrån kodningen kommer sedan ett resultat presenteras för att kunna 

göra en analys där jag tolkar hur saracenens radikaliseringsprocess kan beskrivas 

utifrån Wallers (2007) modell (se figur 1). Resultat och analys presentera utifrån 

fyra teman som finns i mitt kodträd för att tydliggöra analysprocessen.  

Jag ämnar även analysera om jag kan tolka Saracenens planering som terrorism 

eller inte, och även religiös terrorism i så fall. 

Avslutningsvis kommer en diskussion hur analysen och resultatet kan användas i 

en undervisningssituation i religionskunskap 2 på gymnasiet utifrån det centrala 

innehållets tredje punkt i kursplanen. 

- Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhö-

righet, gemenskap och syn på jämställdhet.” (Skolverket, 2017). 

2.2.1 Operationalisering 

Terrorism 

Som vi ser i min begreppsdefinition av terrorism, kan vi konstatera att det finns 

två kriterier för att klassificera terrorism. Det handlar om att skada, döda eller 

skrämma oskyldiga. Samt att handlingarna har ett mål att förändra (Jones, 2008).  

Religiös terrorism 

För att avgöra huruvida det rör sig om religiös terrorism måste vi försöka finna 

något som Saracenen håller som heligt. Utifrån Jones (2008) är det heliga en ide-

albild av något som vi försöker upprätthålla. Jones menar att det kan vara bland 

annat texter och traditioner (Jones, 2008). För saracenen kommer de i så fall vara 

det oheliga som han ämnar bekämpa genom sina handlingar. Jones (2008) menar 

nämligen att det som inte lever upp till idealet inte anses vara heligt och blir då 

oheligt och något som måste bekämpas (Jones, 2008). 
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Kapitel 3 Metod 

Jag kommer här redogöra för kvalitativ innehållsanalys som är metoden jag an-

vänt. Mitt kodträde kommer också redovisas. En diskussion kring forskarrollen 

och validitet avslutar kapitlet. Utifrån mitt metodval kommer jag inte kunna dra 

några slutsatser om orsaken till radikalisering. Jag kommer kunna diskutera på-

verkande faktorer utifrån teorin baserat på Saracenens berättelse. 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Jag ämnar arbeta deduktivt där jag utifrån min teori skapar ett kodträd för att koda 

delar ur Saracenens livsberättelse. Kodningen kommer göras på bokens berättelse 

och beskrivningar av händelserna utifrån kodträdets koder och kategorier. Resul-

tatet av kodningen kommer sedan presenteras utifrån teorin och de analysfrågor 

jag konstruerat för att besvara mina forskningsfrågor (White & Marsh, 2006, s. 

38f). 

Kvalitativ innehållsanalys syftar till att utifrån en text, skönlitterärtext i mitt fall, 

dra slutsatser baserat på tolkningar av textens innehåll som här blir en kontext 

(White & Marsh, 2006, s. 27). Metoden används bland annat för att förstå kultu-

Figur 2 Kodträd 
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rella problem men även religionens roll i händelser (Nelson & Woods, 2011, s. 

109).  

Utifrån Hsieh och Shannons (2005) tre inriktningar i kvalitativ innehållsanalys 

kommer jag förhålla mig till ”direct approach”. Där utgår forskaren ifrån teorin i 

sin kodning och skapar utifrån teorin ett kodträd. Kodning är enligt metoden en 

process där jag som forskare går igenom materialet med ett förutbestämt kodträd 

för att koda relevanta delar av materialet. Kodträdet kan under kodningens gång 

bearbetas och revideras om forskaren upptäcker att det är nödvändigt. (Hsieh & 

Shannon, 2005; White & Marsh, 2006, s. 34f). 

3.1.1 Kodträd 

Mitt kodträd som jag har konstruerat fyller två funktioner. Dels är det en mall för 

min kodning inför min analys. Nelson och Woods (2011) är tydliga med att kod-

trädet samtidigt fyller en viktig funktion för uppsatsens validitet. Mitt kodträd 

möjliggör för läsaren att följa min analys och jag visar tydlig i och med det min 

process (Nelson & Woods, 2011, s. 113). 

Kodträdet (figur 2) är utformat utifrån min teori och består av tre teman baserat på 

figur 1. Då mitt syfte är att analysera religionens påverkan i radikaliseringsproces-

sen har jag lagt religion som ett fjärde tema. De tre första teman har jag valt att 

tolka som makronivå, gruppnivå och individuell nivå för att lättare skilja dem åt i 

kodningen. Det finns inslag av individnivå under makro- och gruppnivån. 

1. Kulturell påverkan handlar om situationer där kulturen påverkar individen ge-

nom moraliska system och synen på den egna gruppen och andra grupper. 2. 

Social konstruktion av ”cruelty”, då har vi flyttat fokus från kultur till gruppåver-

kan. 3. Konstruktion av ”de andra” handlar om individens hantering i interaktion 

med andra grupper. Fjärde temat 4. Religion handlar om att skilja på händelser 

som har en religiös påverkan eller inte har en religiös påverkan. 

De kategorier som jag skapade är också dem i en direkt relation till teorin. Vi ser 

kategorierna under Kulturell påverkan handlar det om vilka kollektiva värden som 

individen är påverkande av, liksom hur inställningen till en auktoritär ser ut. 

Finns det positiva eller negativa känslor till en auktoritär i kombination med om 

den auktoritära hierarkin är stark eller svag. Vi har även strävan efter en social 

dominans som en kategori, vilken handlar om att finna faktorer som visar på indi-

vidernas inställning mot andra kulturer. Men även som en makropåverkan genom 

propaganda, uppbyggande av hat och en generell inställning till andra religiösa- 

och politiska system, som kan karakterisera en kultur. 

Under temat Social konstruktion av ”cruelty” handlar det om hur gruppen aktivt 

socialiserar nya medlemmar. Det är även påverkan genom gruppidentifiering där 

gruppens medlemmar identifierar sig till gruppen genom gemensamma mål. Sam-

tidigt som individuella mål påverkar individens roll och handlande. Sist är ”bin-

ding factor” som handlar om de faktorer inom gruppen som håller kvar och ger 

gruppens medlemmar något gemensamt som håller ihop dem. Det handlar om att 

bli accepterad i gruppen och känna sig behövd. Men även faktorer som kön har en 

påverkan i radikaliseringen. Exempelvis tenderar män att påverka varandra mot 

våldsbejakande agerande i vissa situationer (Waller, 2007). Binding factors hand-



 19 

lar då om vilka faktorer som håller gruppen samman och där kommer jag fokusera 

på kön och faktorer som ger acceptans i gruppen. Acceptans här handlar om att bli 

accepterad och omtyckt av gruppen utifrån mina handlingar och andra faktorer 

som kan ge mig acceptans. 

Tredje temat är Konstruktion av ”de andra” och handlar om hur individen själv 

hanterar mötet och interaktionen med andra. Det handlar inte om att individen 

påverkar sig själv. Det är en slags individuell påverkan där individen skapar en 

bild av ”de andra” utifrån hur gruppen och kulturen påverkar. Det handlar om en 

inställning till de andra, us-them. Att skapa ett fysiskt och psykiskt avstånd till de 

andra. Att se mitt som rätt och deras som fel. Vidare är det ett moraliskt bortkopp-

lande som krävs. Att rättfärdiga handlingarna genom ett avstånd till offren gör det 

även möjligt att avhumanisera dem, alltså att inte se dem som offer för att hantera 

situationen och koppla bort moralen. Ytterligare en åtgärd är att förfina benäm-

ningen, att inte kalla det för ett terrordåd eller mord. Sista åtgärden i att skapa ”de 

andra” är att beskylla sina offer. Det handlar om att förövaren menar att offren 

förtjänar det på grund av deras sätt att leva eller andra omständigheter som gör att 

de förtjänar detta. 

3.1.2 Analysfrågor 

I min analys använder jag analysfrågor som hjälper mig att veta att min analys 

utgår från mina forskningsfrågor (Boreus, 2015, s. 160f). Frågorna som jag har 

utgått ifrån är: 

1. Hur klassificeras Saracenens handlingar utifrån begreppsförklaringen på 

terrorism? 

2. Kan det röra sig om religiös terrorism? 

3. Vilka påverkande faktorer finner vi i Saracenens liv utifrån Waller (2007)? 

Då uppsatsen även har ett didaktiskt syfte har jag även en analysfråga utifrån 

denna del. 

1. Hur kan valda delar användas i undervisning för att visa på radikalisering-

ens inverkan och religionens roll i Saracenens liv? 

3.2 Forskarroll 

I min analys måste jag vara medveten om att boken är skriven i en skönlitterär 

genre och jag kommer inte kunna dra slutsatser kring radikalisering generellt. Det 

jag kan besvara är om jag kan se en radikalisering i boken utifrån James Waller 

(2007). Genom en diskussion kan jag argumentera för eller emot att använda 

bokens valda delar som undervisningsmaterial.  

I min diskussion och analys måste jag vara medveten om min positionering och 

påverkan. Min kodning och analys kommer påverkas av vem jag är samt mina 

erfarenheter. Det är därför viktigt att jag är transparent i min redovisning. 
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Min förförståelse bygger på att jag studerar till ämneslärare med ämnena sam-

hällskunskap och religionskunskap.  

3.3 Validitet 

En vetenskaplig akademisk text ska klara av att bli testad och utvärderad. Detta 

görs bland annat genom validiteten. Här handlar det om att pröva studiens giltig-

het och vetenskaplighet. Malterud (2014) presenterar fyra frågor som kan ställas 

till texten för att mäta dess validitet. Det handlar om intern validitet, extern validi-

tet, repeterbarheten och konsistens. Jag har valt att fokusera på intern och extern 

validitet för denna uppsatsen (Malterud, 2014). 

Den interna validiteten handlar om studiens upplägg och relevanta val i metoden. 

Har lämpliga begrepp och metoder använts. Den externa validiteten handlar om 

hur generaliserbart eller överförbart resultatet är för vidare studier. Har en bra 

population valts ut för studiens syfte (Malterud, 2014). 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I följande kapitel presenteras mitt resultat av kodningen och den analys jag sedan 

genomförde. Resultatet presenteras utifrån mina fyra teman och tillhörande kate-

gorier. Vidare presenteras min analys utifrån min teori där jag besvarar mina ana-

lysfrågor för att i slutsatsen besvara mina frågeställningar. 

4.1. Resultat 

I presentationen kommer jag använda mig utav tidsepokerna som presenterades 

under 1.5 Material: (i) Före flykten till Bahrain, (ii) I Bahrain och (iii) Efter Bah-

rain. 

4.1.1 Kulturell påverkan 

Kategorierna under detta tema är kollektiva värden, inställning till en auktoritet 

och strävan efter social dominans. Under kollektiva värden har jag kodat inställ-

ningen till in- och ut-grupper. Inställning till en auktoritet är de områden som rör 

samhällets inställning gentemot kungahuset, polismakten men även könsrollernas 

hierarki. Strävan efter social dominans är individens och samhällets mål gentemot 

andra grupper. 

(i) Före flykten till Bahrain 

Saracenens blev i 15 års ålder vittne till halshuggningen av hans far (zoologen) på 

ett torg i Saudiarabien. Fadern hade yttrat sig negativt om kungahuset i Saudiara-

bien. Kungahusets auktoritet är starkt präglat vilket ter sig i att ingen vågar yttra 

sig negativt om kungahuset. Då riskerar de att möta samma straff som zoologen. 

Det finns även en rädsla för mabahith, polisen, som syns då zoologen blir bortförd 

(Hayes, 2016, s. 97f).  

”De tjugotal andra personer som jobbade på den avdelningen av Röda havets marinbiolo-

giska institution såg dörren smälla igen bakom honom och ingen av dem sa ett ord, inte ens 

hans tre närmaste vänner - av vilka en utav dem nästan säkert var den som hade tjallat.” 

(Hayes, 2016, s. 97). 

Saracenen är uppväxt i en kultur där USA anses vara fiende till Saudiarabien. Le-

darna propagerar att USA försöker införa demokrati vilket skapar ett hat från in-

gruppen till ut-gruppen genom propagandan om USA:s mål (Hayes, 2016, s. 96). 

Sammanfattningsvis före flykten till Bahrain finns de kollektiva värdena represen-

terade i Saracenens hat till USA. Även en stark inställning till en auktoritet syns i 

form av en rädsla för kungahuset och polismakten. Utifrån social dominans kan 

jag konstatera att Saracenens individuella inställning till andra kulturer, politiska- 
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och religiösa system är präglat av samhällets bild som i detta fall fungerar som 

propaganda för att bygga upp ett hat mot USA. 

(ii) I Bahrain 

Familjen tar sig till Bahrain och vid avskedet mellan Saracenen och hans farfar 

försöker de upprätthålla ett manligt ideal att inte visa på känslor (Hayes, 2016, s. 

112). Detta ideal ser vi även i Saudiarabien när Saracenen åker till sina farbröder 

för att försöka få hans far frisläppt (Hayes, 2016, s. 99). 

I Bahrain möter familjen en kultur som är mer liberal än den de kom ifrån. Det 

beskrivs hur Saracenen för första gången ser andra kvinnor i formsydda kläder 

och utan något täckande för ansiktet. Hans systrar och mamma anpassar sig till 

detta mer friare liv med musik, idolplanscher och Gucci glasögon (Hayes, 2016, s. 

117f). Denna skillnad i anpassning blir problematisk då hans mamma meddelar att 

hon tänker söka jobb för att kunna försörja familjen. Det uppstår en diskussion 

som visar att Saracenen är starkt präglad av hans roll som försörjare. Trots en li-

beral omgivning präglas familjen fortfarande av sin tidigare omgivning och 

mamman vill få Saracenens godkännande på att få ett jobb. (Hayes, 2016, s. 118f). 

Saracenen minns tillbaka att hans far vid något tillfälle har slagit hans mor för att 

hon inte lydde (Hayes, 2016, s. 126). Saracenens icke-reflekterande över om det 

är rätt eller fel antyder att omgivningen tillåter ett sådan beteende vilket skapar en 

kulturell påverkan från in-gruppen. 

Sammanfattningsvis i Bahrain präglar de kollektiva värdena Saracenens liv och 

hans förhållningssätt till könsrollerna visar på detta när han ska säga hejdå till sin 

farfar. Även då de är på stan och han för första gången upplever ett liberalt sam-

hälle syns de kollektiva värdena i form av en reflektion av hans in-grupp, Saudia-

rabien, och ut-grupp, Bahrain och vilka värden som är de rätta. Saracenen upple-

ver Bahrains liberala inställning problematisk och anpassningen som behövs för 

att familjen ska kunna försörja sig själv, mammans jobb, är en förändring Sarace-

nen går med på. Saracenen visar tydligt att det för honom är fel men i konfrontat-

ionen med mamman har han inget bra svar på varför. Därför menar jag att detta är 

en kollektiv värdering från in-gruppen som Saracenen inte själv har reflekterat 

över utan bara tagit över. 

(iii) Efter Bahrain 

Saracenen, som är i 16 års ålder, lämnar Bahrain (runt 1987) för att kriga mot 

Sovjetunionen i Afghanistan. Där möter han klanledaren Abdul Mohamad Kahn. 

Kahn har hört om honom då han har visat sig vara en skicklig soldat och erbjuder 

honom undervisning i en välkänd madrasa3. Saracenen avböjer erbjudandet och 

menar att hans mål inte är ett religiöst liv utan hämnd för sin far (Hayes, 2016, s. 

128ff). 

Saracenen tar sig vidare till Pakistan och studerar där medicin samtidigt som han 

planerar sin hämnd mot kungahuset i Saudiarabien. I Pakistan träffar han en 

kvinna med stark auktoritet som säger de rätta orden för att ge självförtroende till 

                                                 

3 En skola för undervisning i koran och/eller andra ämnen (Nationalencyklope-
din, madrasa. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/madrasa (hämtad 2017-12-31)  
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Saracenen och stärker hans hat mot USA. Hon övertygar honom att gå till hand-

ling och genom en attack mot USA påverka Saudiarabien, då USA har en del i 

Saudiarabiens framgång (Hayes, 2016, s. 136ff). 

Sammanfattningsvis efter Bahrain är det inställningen till en auktoritär och strä-

van efter social dominans som är påverkande faktorer. Den auktoritära kvinnan 

ger Saracenen uppmuntran. Den sociala dominansen visar sig i Saracenens möte 

med Abdul Mohamad Kahn där Saracenen uttrycker sitt mål och inställning till 

andra religiösa och politiska system. Denna inställning återkommer i Pakistan i 

hans möte med kvinnan och den negativa inställningen till andra religiösa- och 

politiska system växer. 

4.1.2 Social konstruktion av ”cruelty” 

Kategorierna under följande tema är gruppsocialisation, gruppidentifiering och 

binding factor. Det handlar om hur en grupp påverkar individers gräns för vad de 

är kapabla att göra. Gruppsocialisation handlar om en eskalerande hängivenhet till 

gruppen. Det handlar om att personlighet och roll inte skiljs åt utan att individer 

handlar i en hängivelse och tron om att det är rätt. Gruppidentifiering är de situat-

ioner och händelser där individens mål och strävan tillsammans med gruppens 

mål och strävan sammanfaller för att stärka gruppens medlemmar. Binding factor 

är faktorer inom gruppen som stärker medlemmarnas band till varandra jag har 

fokuserat på kön och individers strävan att accepteras av gruppen genom att 

handla efter gruppens mål och accepterande handlingar. 

Före flykten till Bahrain 

I Saudiarabien befann sig Saracenen inte i en situation där någon radikalisering till 

en grupp sker. Jag har därför inte funnit material i denna tidsepok att koda. 

I Bahrain 

Saracenen fann en moské där han kände sig bekväm. Imamen och de äldste tog 

kontakt med honom för att ge honom den uppmärksamhet och acceptans han be-

hövde för att bli en del av gemenskapen. ”Moskén började redan fylla det känslo-

mässiga tomrummet i livet centrum” (Hayes, 2016, s. 115). 

Saracenen drog sig mer och mer åt ett konservativt liv. Hans systrar fann sig mer 

och mer hemma i Bahrain. Modelivet och musiken kom att bli deras strävan i ac-

ceptans och mål. Även hans mammas val att inte bära slöja4 ett sätt för henne att 

förändra sitt beteende för att bli accepterad (Hayes, 2016). 

Sammanfattningsvis i Bahrain finns samtliga kategorier att finna i Saracenens 

möte med Moskén. Den eskalerande hängivenheten förstås i att Saracenen snabbt 

blir en del av församlingen och erbjuds möjligheten att kriga i Afghanistan. Även 

gruppidentifieringen syns då Saracenens individuella mål påverkas av gruppens 

mål som är att verka för islam. Saracenens binding factors till gruppen finns i att 

han accepteras av gruppen på det sättet han önskar och söker. 

                                                 

4 Det begrepp som används i boken av Hayes, s. 118. 
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Efter Bahrain 

Under kriget i Afghanistan skapade ledarna en rädsla hos krigarna genom att visa 

hur sovjeterna behandlade dem och skapade en händigvenhet som byggde på 

rädsla och ett gemensamt mål (Hayes, 2016, s. 128f). 

Sammanfattningsvis efter Bahrain handlar det om att ledarna under kriget i Af-

ghanistan skapar en eskalerande hängivenhet genom att visa motståndarnas kapa-

citet och i det skapa en rädsla hos individerna för att deras mål ska vara att över-

leva, vilket också är gruppens mål. Ledarna har genom hängivenheten gett en 

gruppidentifiering genom målet att överleva. 

4.1.3 Konstruktion av ”de andra” 

Kategorierna som användes under detta tema var ”us – them”, moraliska bort-

koppling och beskylla offret. ”Us – them” är de konstruktioner där individen byg-

ger en bild av ”us” (oss) eller ”them” (de andra) genom individens egna uppfatt-

ningar. Moraliska bortkopplingen handlar om att individen värderar sina hand-

lingar som moraliskt goda eller nödvändiga. Att beskylla offret är handlingar och 

åsikter där förövaren motiverar handlingarna som nödvändiga. 

I materialet har jag inte funnit delar där Saracenen avhumaniserar eller förfinar 

benämningen på sina handlingar. 

Före flykten till Bahrain 

Saracenen fick tidigt höra att USA:s mål är att införa demokrati för att splittra, 

erövra, urholka och förgöra arabvärlden (Hayes, 2016, s. 96). Saracenen bygger 

sin syn på USA på denna vetskap och hans bild av ”them” är att deras livsstil är 

ett hot mot hans tillhörighet. 

I Bahrain 

Då Saracenens såg sin mamma utan slöja i en galleria med andra män gick det 

som han trott om sin familj i kras. ”och i det ögonblicket föll vad för slags liv han 

än hade byggt upp för sig själv i Bahrain i bitar.” (Hayes, 2016, s. 122). Saracenen 

såg inte sin familj som ”de andra”. Men då han såg sin mamma sitta där närmare 

hon sig för honom ”de andra” (them) (Hayes, 2016). 

Efter Bahrain 

I striderna mot de sovjetiska trupperna konstaterade Saracenen att det var deras fel 

att de förlorade för Allah var inte på deras sida (Hayes, 2016, s 129). Saracenen 

rättfärdigar även sina handlingar då han säger att han ska utkämpa krig mot dem 

som dödar islams barn (Hayes, 2016, s. 126). 

Det var även USA:s fel att det var de som var tvungna att bli offret för hans hand-

lingar då de ville införa demokrati. Det var de som stöttade Saudiarabien till 

framgång (Hayes, 2016, s, 69, 138). I detta rättfärdigar Saracenen sina handlingar 

med att mena att USA får skylla sig själv. Motivering rättfärdigar inte attacken 

som en hämndaktion mot Saudiarabien. 
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Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Saracenen tidigt möts av bilden ”Us – 

them” och återkommer i hans hämndplaner då bilden av ”them” är en grund i hans 

hämnd. Saracenen rättfärdigar sina handlingar då han menar att han försvarar 

islam mot orättfärdighet. Han beskyller offret och hävda att det är USA:s fel och 

att de får skylla sig själva som försöker förändra, splittra och förgöra arabvärlden. 

4.1.4 Religion 

Religion ska i detta tema förstås utifrån en funktionell förklaring. Jag har kodat 

händelser som innefattar Gud eller Allah, en församling eller handlande i religion-

ens namn. Jag har också kodat mitt material om händelsen uttryckligen görs utan 

Gud eller Allah, utan en församling eller då det inte sker i en religions namn. 

Före flykten till Bahrain 

Saracenen påstår att hatet mot USA inte grundar sig på den propaganda om det 

syndiga liv som pågick i religionens ögon. Trots det säger Saracenen samtidigt att 

grunden för hatet ligger i den demokratisering som västvärlden vill åstadkomma i 

arabvärlden. Han menar att en demokratisering innebär att staten och religionen 

skiljs åt. För honom som muslim är stat och religion något som går hand i hand 

(Hayes, 2016, s. 96). 

Religionen finns ständigt med i vardagen och märks då Saracenen letar efter hans 

far. Saracenen uttrycker glädje till Allah vid ett tillfälle då han försöker ta sig fram 

till troget för halshuggningen. ”…men på andra sidan av buntarna med armerings-

järn såg han en öppning som var precis lagom bred för att han skulle kunna 

klämma sig igenom den [med motorcykel]. Allah var med honom!” (Hayes, 2016, 

s. 105). 

Sammanfattningsvis är religionen, islam i detta fall, med och påverkar attityden 

mot USA och även i vardagssituationer som när Saracenen åker motorcykel. 

I Bahrain 

I Bahrain möttes familjen av en liberal tolkning av islam. Denna liberala inställ-

ning hanterade familjen på olika sätt liksom med kulturen. Saracenen börjar 

snabbt leta efter en moské där han känner sig bekväm. Moskén får inte vara liberal 

och den ska vara västfientlig (Hayes, 2016, s.115). 

Vidare i Bahrain spela religionen stor roll då mamman ska övertyga Saracenen om 

att hon behöver ett jobb. Hon menar att familjen inte bara kan leva på allmosor 

hela livet och ifrågasätter var i koranen kvinnan förbjuds att jobba. Saracenens 

svar är tvekande men sen svarar han att de är han som förbjuder det. Mamman 

menar att då det inte står något om det i koranen menar Saracenen att han kan 

förbjuda det själva och står därför över Muhammed (Hayes, 2016, s. 120). 

Vid ett tillfälle utrycker Saracenens en önskan om att bli imam och viga sitt liv åt 

religionen. Samtidigt planerar han en resa för att kriga för islam i Afghanistan och 

har inga planer på att leva ett religiöst liv (Hayes, 2016, s. 123f). 

Sammanfattningsvis i Bahrain har religionen en central roll för Saracenens situat-

ion och det är i moskén som han känner sig bekväm. Saracenens handlingar sker i 
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religionens namn, däremot utrycker han olika mål och syften med handlingarna. 

Först påstår han att han ämnar leva ett liv vigt åt religionen, sedan framkommer 

det att hans handlingar inte var utifrån det syftet utan för att han kände en plikt att 

kriga och att hämnas sin fars död.  

Efter Bahrain 

Vid Saracenens planering av hämnd mot Saudiarabien utrycker han sitt personliga 

mål och vi finner inget religiöst motiv i handlandet även om religionen fortsätter 

att vara en naturlig del av hans vardag när han uppsöker moskéer och då han litar 

på Allahs vägledning (Hayes, 2016, s 137f). 

Sammanfattningsvis efter Bahrain har religionen en central plats hos Saracenen. 

Saracenens slutliga mål är att hämnas sin fars död vilket är utan religionens på-

verkan men religionen används som en motivering och ett rättfärdigande då USA 

anses vara ett hot som måste bekämpas. 

4.2. Analys 

Då min uppsats har ett syfte i att analysera radikaliseringsprocessen och ett didak-

tiskt syfte kommer jag här presentera analysen i dessa två delar med mina analys-

frågor som strukturerande grunder. 

4.2.1 Radikaliseringsprocessen 

Hur klassificeras Saracenens handlingar utifrån begreppsförklaringen på 

terrorism? 

Jones (2008) formulerar sitt terroristbegrepp genom att säga att terrorism är en 

strävan av en grupp eller individ att förändra regering eller annan organisation 

(oftast internationell) genom handlingar som skadar, dödar och sätter skräck hos 

individer, som av åskådare, anses vara oskyldiga (Jones, 2008). 

Saracenens planeringar att attackera USA för att hämnas sin fars död kan ses som 

en vilja till förändring i Saudiarabien. USA kan ses som oskyldiga av åskådaren 

då Saracenens tolkning inte skulle stämma överens med en allmän samhällssyn. 

Saracenens planering bör därför utifrån Jones (2008) formulering definieras som 

terrorism. 

Kan det röra det sig om religiös terrorism utifrån Jones (2008)? 

Religiös terrorism handlar om att se något som heligt och motivera sina handling-

ar utifrån syftet att bibehålla det heliga (Jones, 2008). För Saracenen är islam det 

heliga. Enligt Saracenen är USA inte oskyldiga ur ett religiöst perspektiv då deras 

mål är att införa demokrati, vilket Saracenen anser vara ett hot mot islam. Häm-

ningsplanen bygger dels på en religiös grund att stoppa demokratiseringen i Sau-

diarabien och skydda islam. Saracenens planering och handlande kan därför uti-

från Jones (2008) motiveras att vara religiös terrorism. 

Vilka påverkande faktorer finner vi i saracenens liv utifrån Waller (2007)? 



 27 

Wallers teori bygger på påverkande faktorer som påverkar individer till en process 

som leder dem till radikalisering. I modellen (figur 1, s. 17) finner vi dessa fak-

torer. 

Kulturell påverkan 

Saracenen påverkas av den kulturen han befinner sig i. Den påverkan bygger på 

kollektiva värden, inställning till en auktoritet och stävan om social dominans. Av 

kulturella värden finner vi påverkningar av inställningar till in-gruppen och ut-

gruppen. Saracenen påverkas av faderns värderingar och de värderingar som om-

givningen uttrycker (Hayes, 2016). 

Tidigt syns inställningen till auktoriteten i Saudiarabien. Det är en respekt men 

främst en rädsla att uttrycka sina åsikter om kungahuset. Det finns även en rädsla 

mot polisväsendet vilken syns när zoologen blir bortförd från jobbet utan att nå-

gon vågar ingripa eller meddela familjen om vad som har hänt (Hayes, 2016). 

Auktoritet finns även i könsrollerna vilket återspeglas när Saracenen bevittnande 

sin far när han slår sin hustru på grund av att hon inte lydde. Fadern är i detta fall i 

en auktoritär position på grund av att han är man (Hayes, 2016). Waller (2007) 

menar att en stark auktoritet kan ge en negativ inverkan och upphov till våldsamt 

beteende. I detta fall skapar auktoriteten en acceptans till våldsbejakande aktivite-

ter genom faderns agerande. Även kungahusets inverkan som en auktoritet som 

styr genom rädsla har en negativ inverkan (Waller, 2007). 

Strävan efter social dominans kopplas till de kollektiva värderingarna om in- och 

ut-gruppen. Genom negativ propaganda om ut-gruppen skapas en värdering mot 

dem och inställningen att min in-grupp är bättre, växer (Waller, 2007). För Sara-

cenen är hans inställning för in-gruppen något som syns i mammans jobbansökan 

och systrarnas förändrade beteende då han inte accepterar deras anpassning 

(Hayes, 2016). Saracenen påverkas tidigt av kollektiva värderingar i Saudiarabien 

där inställningen till andra politiska- och religiösa system präglas av en negativ 

inställning. Detta fortsätter i Bahrain, vilket syns i hans val av moské. ”Och efter 

sex försök hittade pojken en moské som var tillräckligt sträng och västfientlig…” 

(Hayes, 2016, s. 115). Saracenen präglades av sitt förflutna i att finna en moské 

som stämde överens med hans uppväxt och hans strävan efter social dominans 

som påverkas av hans erfarenhet av kollektiva värderingar. 

Social konstruktion av ”Cruelty” 

I Wallers modell (figur 1) handlar denna påverkan om en gruppsocialisation, 

gruppidentifikation och binding factors. I Saracenens liv finner vi dessa påverk-

ningar först i Bahrain. I moskén som Saracenen går till blir han välkomnad, ima-

men och andra äldre i församlingen ger honom den bekräftelse och acceptans som 

han söker. De ger honom beröm för hans engagemang och hängivenhet till relig-

ionen. De säger även att hans far skulle varit stolt över honom (Hayes, 2016). 

Detta ger honom ett mål och binding factors till att stanna i gruppen för att göra 

sin far än mer stolt. Strävan efter stoltheten och Saracenens identifiering med 

gruppen är faktorer som, enligt Wallers teori, spelar roll i hans beslut som leder 

till ett eskalerande hängivenhet (Waller, 2007). 

Genom ett eskalerande hängivenhet väcks hans dröm om att bege sig till Afgha-

nistan. Samtidigt påverkas hans systrar och mamma åt motsatta håll av den libe-
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rala livsstilen i Bahrain. Systrarna identifierar sig mer och mer med att inte bära 

slöja och deras mål går från det liv de levde i Saudiarabien till livsstilen i Bahrain. 

Jag menar att mammans mål handlar inte heller längre om att vara hemmafru utan 

även hon påverkas av Bahrains liberala livsstil vilket Saracenen upptäcker. Hans 

tidigare identifiering med familjen med samma mål bryts i samma stund han ser 

sin mamma sitta i en galleria utan slöja, med andra män (Hayes, 2016). 

Konstruktion av ”de andra” 

Saracenen skapar tidigt en bild av “de andra”. De är enligt honom ett folk som 

lever fel och hotar hans livsstil med deras mål att införa demokrati. Genom denna 

bild rättfärdigar han sina handlingar då han menar att USA inte är oskyldiga som 

vill förgöra arabvärlden med demokratin. Dock är det inte den enda orsaken till 

hans attack mot USA. Hans hämndplaner för sin fars död rättfärdigas inte då USA 

bara blir ett medel för att hämnas hans fars död.  

Han beskyller även Sovjetunionen för att de förlorade kriget i Afghanistan då han 

menar att de inte hade Allah på deras sida. 

Utifrån Jones (2008) begrepp McDonaldsization kan Saracenens hanldingar ses 

som ett försvar mot USA då de enligt honom hotade hans kultur med strävan att 

införa demokrati (Jones, 2008, s. 39). 

Religion 

Som resultatdelen visar har religionen en roll i radikaliseringsprocessen. Sarace-

nen påverkas i moskéer och han använder religionen för att motivera hans fram-

gångar. Däremot ser vi att Saracenen inte önskar leva ett religiöst liv och hans 

planerade attentat mot USA grundar sig i en hämndaktion mot Saudiarabien och 

USA är en faktor som har stor inverkan i Saudiarabiens framgångar enligt Sarace-

nen. På så sätt har religionen en påverkan men som Waller (2007) skriver är det 

inte religionen som är farlig utan att det är människorna som tolkar religionen. 

4.2.2 Didaktik 

Hur kan valda delar användas i undervisning för att visa på radikalisering-

ens inverkan och religionens roll i Saracenens liv? 

Utifrån skollagens första kapitel §5 3st står det ” Utbildningen ska vila på veten-

skaplig grund och beprövad erfarenhet.” (Skollagen, SFS 2010:800). Då denna 

uppsats vilar på en vetenskaplig grund i form av James Wallers (2007) teori 

kommer även användningen av materialet i undervisningssituationer vila på en 

vetenskaplig grund. 

Syftet i religionskunskapens undervisning ska enligt skolverket vara att ge elever-

na möjlighet att utveckla sina kunskaper om människors förhållningssätt utifrån 

religion och livsåskådning (Skolverket, 2017). Saracenen är en karaktär som tyd-

ligt har påverkats av sin religiösa tillhörighet och sin kulturella bakgrund. För ele-

verna kan de valda delarna om Saracenens liv visa hur religion och kultur påver-

kar individer och ge dem förståelse för det som Waller skriver om, hur vanliga 

människor kan begå folkmord. 



 29 

Saracenens radikaliseringsprocess har visat på hur religion och kultur tillsammans 

med individuella mål, påverkar människor att planera terrordåd för att nå ett per-

sonligt mål. För elever på gymnasiet kan valda delar ur Jag är pilgrimen (Hayes, 

2016) främja deras möjlighet att se Saracenens situation ur andra perspektiv då 

skönlitteratur hjälper elever att ta detta steget bakåt för att förstå andra perspektiv 

(Löfstedt, 2011). Det konstaterades i analysen ovan att det finns påverkande fak-

torer utifrån Wallers (2007) teori i Saracenens liv. Detta utgör då en bra grund 

som undervisningsmaterial. Även för definitionerna av terrorism och religiös 

terrorism fanns god grund för enligt analysen, vilket också gör att boken kan an-

vändas i undervisningen för att visa på radikaliseringens inverkan och religionens 

roll i Saracenens liv utifrån dessa begrepp. 

4.3. Slutsatser 

Jag kommer här att besvara mina tre forskarfrågor som jag tidigare presenterade. 

Hur kan saracenens radikaliseringsprocess beskrivas utifrån James Wallers 

(2007) radikaliseringsprocess och vilken roll spelar religionen i denna pro-

cess? 

Wallers (2007) teori bygger på tre påverkande delar som består av kulturell på-

verkan, social konstruktion av ”cruelty” och konstruktion av ”de andra”. I min 

analysdel visade jag på hur dessa påverkande faktorer finns representerade i Sara-

cenens liv. Den kulturella påverkan representeras i saracens liv främst då hans 

familj bor i Saudiarabien och fram till att hans far döms till halshuggning. Den 

kultur som Saracenen växer upp i präglas av en konservativ religiös tradition och 

hans inställning och det han får lära sig om USA är att deras mål är att demokrati-

sera Saudiarabien vilket går emot föreställningarna om att stat och religion ska 

höra ihop. Senare blir Saracenen en del av en moské i Bahrain där gruppen socia-

liserar honom för att han ska känna samhörighet och gemenskap hos dem. Denna 

känsla bygger på att Saracenen känner sig accepterad i gruppen och att de har ett 

gemensamt mål med att skydda islam från västvärlden. Samtidigt som detta hän-

der anpassar sig hans mamma och systrar till ett mer liberalt liv i Bahrain vilket 

skapar en klyfta i relationen där och Saracenen känner inte längre en identifiering 

till sin familj, vilket påverkar hans beslut i att bege sig mot ett liv i jihad. 

Wallers tredje punkt om konstruktionen av ”de andra” är den påverkan som Sara-

cenen har med sig från sin uppväxt. Det handlar där om att skapa ett avstånd till 

”de andra” vilket Saracenens far lärde honom då han uttryckte sitt hat gentemot 

USA. Sedan fortsatte detta att växa och USA blev hans fiender då de hotade islam 

på samma sätt som han ansåg att Ryssland hotade islam när han krigade i Afgha-

nistan.  

Religionens roll, har jag konstaterat, är betydelsefull då Saracenen finner inspirat-

ion till agerandet i religionen och de tolkningar som presenteras för honom kring 

hur ett muslimskt liv bör levas. Han använder även religionen för att rättfärdiga 

sina handlingar då han beskyller offret, USA, till varför det är de som blir utsatta. 

Men precis som Waller konstaterar är det inte religionen i sig som utgör hotet, det 

är tolkningarna bakom och individerna som använder religionen som medel. 
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Kan vi benämna saracenens planering mot USA som terrorism eller religiös 

terrorism? 

Utifrån James Jones (2008) definition och utifrån min analys menar jag att Sara-

cenens planering mot USA kan klassificeras som terrorism. Då det rör sig om pla-

nering som ämnar döda och skrämma individer för att åstadkomma en förändring. 

Då dessa individer som kommer drabbas och klassas som oskyldiga menar jag att 

Saracenens handlingar bör anses vara terrorism. 

Utifrån Saracenens motivering att USA hotar islam, som är något han anser vara 

heligt och vill beskydda. Menar jag även att hans terrordåd kan klassificeras som 

religiös terrorism. Däremot är inte planeringen som en hämndaktion något som 

kan klassificera som religiöst motiv. 

Hur kan valda delar ur boken användas i undervisning i religionskunskap 2 

på gymnasiet för att besvara följande centrala innehåll i kursplanen: 
- Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, 

gemenskap och syn på jämställdhet (Skolverket, 2017)? 

Skönlitteratur är material som med fördel kan användas i undervisning (Löfstedt, 

2011). Jag är pilgrimen och de valda delarna som berör Saracenens radikalisering 

(Hayes, 2016) bemöter fenomenet radikalisering utifrån Waller (2007) på ett till-

fredställande sätt för att det ska ge eleverna en möjlighet att förstå religionens 

betydelse för Saracenens tillhörighet och gemenskap. Jämställdheten i boken 

präglas av Saracenens kulturella bakgrund med religiösa argument för att upprätt-

hålla denna ordning vilken hans mamma ifrågasätter och Saracenens tolkningar 

om att det är fel att kvinnan att jobbar ifrågasätts. Valda delar ur Jag är pilgrimen 

kan därför användas i undervisningen för att bemöta det centrala innehållet i relig-

ionskunskap 2 som nämns i frågeställningen vilket jag anser bör göras i diskuss-

ions då det hjälper eleverna att förstå andra perspektiv (Löfstedt, 2011). 
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Kapitel 5 Diskussion 

I denna diskussions kommer jag föra en teoretisk, metodisk och empirisk reflekt-

ion. Jag kommer även diskutera vad min uppsats har bidragit med till forsknings-

fältet. 

5.1 Teoretisk reflektion 

Jag har använt mig av James Wallers (2007) teori som jag fann intressant och pas-

sande för mitt syfte. Jag använde mig även av James Jones (2008) för att komplet-

tera med ett religiöst perspektiv. 

Det jag upptäckte när jag började min kodningsprocess var att Waller teori (2008) 

inte tar hänsyn till traumatiska upplevelser hos individer. Ser vi på tidigare forsk-

ning (Webber et al., 2007; McCauley Moskalenko, 2017) belyser båda studierna 

påverkan av traumatiska upplevelser eller andra slags händelser som hänger kvar 

hos individen. Wallers teori (2008) kräver en egen tolkning där dessa händelser 

behöver tolkas som någon av de tre direkta påverkningarna. Jag valde att arbeta på 

så sätt att jag tolkade traumatiska upplevelser som en kulturell påverkan då jag 

ansåg att händelsernas karaktär, i detta fall, speglade kulturen som Saracenen be-

fann sig i. 

Begreppet heligt som Jones (2007) använder för att definiera religiös terrorism 

finner jag problematiskt då han menar att det heliga är en idealbild. Detta gör det 

problematiskt då han säger att det oheliga är det som inte lever upp till idealet. Jag 

anser att det istället bör förstås som en strävan att uppnå det heliga och att det he-

liga då ligger i viljan och strävan att nå det heliga. Det oheliga blir då att inte 

sträva efter idealet. För Saracenen är det heligt att vilja leva efter koranen och 

följa Allah. USA eftersträvar inte denna livsstil och hotar även Saracenens livsstil 

genom att vilja införa demokrati som Saracenen ser som ett hot mot hans livsstil. 

I jämförelse med den tidigare forskningen kom Wallers arbete några år innan 

forskningen kring radikalisering fick sitt genombrott (Horgan, 2017). Detta kan ha 

spelat roll i det som jag nämnde i teorikapitlet där Wallers teori saknar ett per-

spektiv som tar hänsyn till upplevelser hos individen utan att behöva knyta dem 

till några av de tre påverkningar som Waller tar upp. Hade jag valt en senare teori 

kan jag därför fått ett annat resultat. 

Jag fann inte heller alla de påverkande faktorer ifrån Wallers modell. Detta är vis-

serligen problematiskt då det inte fullt ut går ihop med radikaliseringsprocessen. 

Däremot menade Waller att teorin inte skulle liknas vid en trappstegsmodell där 

alla komponenter behövs för att gå vidare. Därför menar jag att det inte gör mitt 

resultat ogiltigt. 
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5.2 Metodisk reflektion 

För mitt metodval hade jag kunnat välja hermeneutik eller diskursanalys. Dessa 

metoder är induktivt inriktade vilket inte skulle passa för min uppsats. Det är även 

två metoder som är mer intresserade utav texten språkuppbyggnad och inte feno-

menet i sig (Hjelm 2011; Gilhus 2011). 

Med min avgränsning i boken uppstod det då för- och nackdelar. Fördelen är att 

det möjliggöra att jag kan utföra en analys på materialets relevanta delar. Nackde-

len är att det riskerar att falla bort delar som är centrala. Jag menar att detta har 

motverkats genom att jag har förklarat kontexten och att jag gjorde ett medvetet 

urval där jag ansåg att inget centralt innehåll föll bort. 

Jag finner mitt val av metod väl grundat då jag jobbade med skönlitterärt material 

som skulle analyseras baserat på händelser med en deduktiv ansats. Kvalitativ 

innehållsanalys gav mig möjlighet att koda en större mängd material baserat på 

innehåll och med en deduktiv ansats. Då tolkningsfriheten i metoden är stor, byg-

ger resultatet på hur jag har tolkat materialet och analyserat resultatet. Ur denna 

synpunkt är det viktigt att jag är transparent i min metod så att läsaren förstår 

mina tolkningar. 

Min interna validitet anser jag är god då jag har använt en metod som är anpassad 

för mitt material. Jag har även använt begrepp i min uppsats som jag har kunnat 

förankra i tidigare arbeten som har kopplingar till min teori (Malterud, 2014). 

För min externa validitet har jag argumenterat för att uppsatsens syfte inte är att 

kunna generalisera, vilket även mitt metodval visar. White och Marsh (2006) ar-

gumenterar för att målet för kvalitativ innehållsanalys inte är generaliserbarhet 

utan överförbarhet. Överförbarheten för min uppsats blir i detta fall att pröva te-

orins överförbarhet på denna skönlitterära bok. För valet av rätt population utgår 

detta kriteriet då min studie inte syftade till att studera någon population. Däremot 

blir min avgränsning till skönlitteratur en avgränsning av population (Malterud, 

2014). 

Utifrån denna diskussion menar jag att validiteten i min uppsats uppfylls väl då 

jag anser att jag har varit transparent i mitt arbete och mina reflektioner kring teori 

och metod är väl grundade. 

5.3 Empirisk reflektion 

Richard E. Berkebiles (2012) studie handlade om korrelationen mellan inhemsk 

terror och statens ekonomiska status. Jag menar att vi kan se Saracenen som en 

inhemsk terrorist. Berkebiles menade att kriterierna för inhemsk terrorist var att 

förövaren, offren och regeringens kultur och nationalitet är densamma. Studien 

utvecklades sedan av Stottlemyre (2014) där hon konstaterade att det finns en 

skillnad mellan organisationer och ensamvargar i korrelationen till BNP. Denna 

skillnad behöver dock forskas mer på vilket gör att denna uppsats inte har tagit 

hänsyn till detta. Fastän Saracenen planerar attentatet mot USA är det ändå Sau-

diarabien som är hans mål, även den kultur och nationalitet som han kommer från. 

Berkebiles konstaterade att det religiösa motivet inte var huvudmotivet utan då 
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var det främst ett politiskt eller ekonomiskt motiverat attentat. Vilket är detsamma 

i Saracenens fall. Horgans (2017) artikel menar att forskningen inom området 

behöver fortsättas att utvecklas. Min uppsats varken dementerar eller bekräftar 

detta, däremot finns det områden som kan utvecklas så som att analysera texten 

utifrån olika teorier för att jämföra resultatet och även göra liknande analyser på 

andra texter. Även Jacques och Taylors (2013) studie kring kvinnliga terrorister 

skulle vara lämpligt att göra en liknande studie kring för att kunna jämföra två 

radikaliseringsprocesser med varandra. 

Tidigare forskning om radikalisering visar att processen är individuell (Böckler et 

al., 2015; Webber et al., 2007; McCauley & Moskalenko, 2017) vilket beror på 

händelser i individers liv (Webber et al. 2007) och är svår att förutse (Böckler et 

al., 2015). Silva (2017) menar liksom Wallers teori och min slutsats att vår kon-

struktion av vi och dem skapar ett avstånd och början till en radikalisering. 

Gill, Horgan och Deckert (2014) presenterade olika punkter från observationer 

kring ensamvargsterrorister. En vidare studier på Saracenen, utifrån Gill, Horgan 

och Deckert skulle behövas för att studera om hans agerande kan klassificera som 

ensamvarg. 

Ur ett didaktiskt perspektiv vet vi att skönlitteratur eller populärkultur är bra at 

använda som undervisningsmaterial (Wahlström, 2017; Moberg, 2015). Jag har 

även konstaterat här att valda delar ur Jag är pilgrimen är användbara som under-

visningsmaterial för att diskutera radikaliseringsprocessen och religionens inver-

kan i denna process. 

5.4 Bidrag 

I och med att denna uppsats hanterar ett material som inte är empiriskt utan är 

skönlitterärt har syftet inte varit att tillföra något inom forskningen om radikali-

seringsprocessen. Däremot har uppsatsen visat genom en analys att Jag är pilgri-

men kan användas som undervisningsmaterial för att belysa radikaliseringspro-

cessen,  

5.5 Avslutande reflektioner 

En vidare forskning på Saracenen hade varit intressant då andra teorier kan få 

andra resultat på radikaliseringsprocessen. Annars anser jag att denna uppsats har 

visat att Wallers radikaliseringsteori är möjlig att tillämpa på skönlitterärt materi-

al. 

En avslutande reflektion som måste tas hänsyn till i undervisningssituation om 

detta material används är att Jag är pilgrimen inte är empiriskt material. Risken 

med att använd materialet är att eleverna får en stigmatiserad bild av radikali-

sering och/eller islam som farligt. Läraren måste i detta fall vara tydlig med vad 

som kan ses som verklighetsförankrat och vad som är fiktion och påhittat ifrån 

författaren. 



 34 

Att använda Hayes (2016) bok i undervisningen kräver även att läraren har arbetat 

med texten och funderat över centrala begrepp för uppgiften. I detta fall syftar jag 

till begreppet terrorism/terrorist. När Hayes skrev boken formade han en terrorist 

som har de egenskaper och bakgrund som Saracenen har. Dessa egenskaper och 

bakgrund kan bygga på hans föreställningar om vem som är terrorist, eller så har 

han bara tagit egenskaper och så blev det en muslim med ett förakt mot USA och 

västvärlden. Detta kan bli problematiskt i klassrummet då det skapar en stereotyp 

om muslimer. Därför måste jag som lärare i situationen vara medveten om förfat-

tarens porträttering av terrorism för att inte heller här väcka en felaktig stereoty-

pisk bild av muslimer, i detta fall, för eleverna. 
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Sammanfattning 

Genom en kvalitativinnehållsanalys har jag i denna uppsats analyserat Saracenens 

radikaliseringsprocess i Terry Hayes bok Jag är pilgrimen (2016). Syftet var att 

besvara frågan om Saracenens radikaliseringsprocess kunde analyseras utifrån 

James Wallers (2007) teori om radikalisering och vilken roll religionen har spelat 

i den processen. Hans teori bestod av tre påverkande faktorer som var grunden för 

mitt kodträd som jag använde i min kodning av de valda delarna ur boken. Efter 

genomgången och kodningen av mitt material gjorde jag en analys på resultatet 

utifrån analysfrågor som jag ställde utifrån mitt syfte. Jag ämnade där också, utö-

ver första forskarfrågan, att besvara min andra forskarfråga om Saracenens plane-

ring kunde definieras som terrorism och religiös terrorism. Utifrån James Jones 

(2008) begreppsformulering ansåg jag efter analysen att Saracenens planering 

kunde definieras som terrorism då hans tillvägagångssätt var att döda och skada 

människor som utifrån sett var oskyldiga. Hans mål var även att eftersträva för-

ändring inom en regering. 

Efter analysen kunde jag även konstatera att saracenens radikaliseringsprocess var 

analysbar utifrån Wallers (2007) teori då jag fann faktorer utifrån teorin som hade 

påverkat Saracenen mot en radikalisering. Wallers teori innehöll en religionsa-

spekt där religionen hade en begränsad påverkan i form av kulturella inslag. I min 

analys av religionens påverkan konstaterade jag att religionen har påverkar Sara-

cenen men att det inte är religionen som har radikaliserat Saracenen. 

Som en tredje frågeställning ämnade jag diskutera hur materialet kunde användas 

i religionsundervisning på gymnasiet. Jag konstaterade att skönlitteratur var posi-

tivt i undervisning om känsliga ämnen som religiös radikalisering. Saracenens 

berättelse bemötte även det centrala innehåll som jag utgick från för religionskun-

skap 2. Slutligen menade jag att valda delar ur Jag är pilgrimen kan användas i 

undervisning som diskussionsmaterial då en diskussion kan främja elevernas för-

ståelse för religionens påverkan och även kulturens påverkan 
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