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Abstract 

The purpose and aim of this research was to analyze if Lewis R. Rambos conversion the-
ory can be applied to describe religious radicalization towards violent Islamic terrorism or 
not. The research has analyzed and investigated if there are any differences or similarities, 
regarding risk factors and existential dimensions before the attacks of three terrorists; 
Rakhmat Akilov, Mohamed Bouhlel and Salman Abedi. The report further considers 
what role Melder´s eight existential dimensions play in violent Islamic radicalization.  
The analyzis is based on a deductive method where, as said above, the conversion theory, 
existential dimensions and risk factors are used to answer the research questions.  

This study analyses and encodes the material by hand with paper and pen, even 
though the program “OpenCode” is more commonly used in a thesis of this proportion, 
due to it provided a more flexibility.  

The conclusion of this study is that Rambo´s theory can elucidate violent reli-
gious Islamic radicalization but as the theory tends to be too broad and vague it should be 
used in combination with other theories to be able to fully explain the conversion. Other-
wise the theory tends to be too broad and vague.  

Results of analyzing the risk factors and existential dimensions, shows that there 
are more similarities between the three terrorists than differences and that the existential 
dimensions do play an important role in the religious radicalization even though this theo-
ry also can be to broad and vague because of a tendency by the dimensions to overlap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Religious violent radicalization, risk factors, existential dimensions, conver-
sion-theory, terrorism. 
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Kapitel 1 Inledning 

1.  Inledning 
 
Religiös radikalisering är idag, år 2019, det begrepp och den process som ofta 
anses vara grunden till terrorism. Den religiösa radikaliseringen till olika våldsbe-
jakande islamistiska terrororganisationer är en aktuell och världsomfattande före-
teelse som kan, skrämmande nog, ske vem som helst. Oavsett kontext. (Önnerfors 
& Steiner, 2018, s. 12–14).  

Vetskapen och personliga upplevelser av vad terrorgrupper är kapabla att 
göra sätter skräck i världen och det är därför av hög angelägenhet att studera vad 
som kan orsaka religiös radikalisering, samt om det går att urskilja några gemen-
samma eller skilda faktorer som har påverkat de som redan genomgått en sådan 
process.  

Denna uppsats kommer således att utifrån en religions-psykologisk syn-
vinkel studera, klarlägga och identifiera de likheter och skillnader gällande risk-
faktorer i själva radikaliseringsprocessen hos respektive person som utfört en 
våldsutövande terrorhandling. Detta urvalskriterium grundar sig i de tre terrordåd 
där det säkerställts att gärningsmännen, Rakhmat Akilov, Mohamed Bouhlel och 
Salman Abedi, varit ensamma i det praktiska utförandet, men att de kan ha agerat 
i enlighet med ett nätverk. De religiösa radikaliseringsprocesser jag ämnar under-
söka är sådana som kopplats till någon form av islamistisk terrorism och utgörs i 
denna studie av de individer som begått terrordåden: Drottninggatan, terrordådet i 
Nice samt attentatet i Manchester.  

Utgångspunkten i mitt arbete kommer att ligga i grunden hos Lewis R. 
Rambos, professor inom religion och psykologi, omvändelseteori för att se ifall 
denna teori kan förklara gemensamma eller skilda orsaker till den ovannämnda 
processen. Vidare kommer studien att se till om det finns någon form av existenti-
ell dimension som utgör en del av de tidigare nämnda faktorerna för att således 
också kunna klarlägga om detta kan vara en bidragande del.  
 
 

1.1. Förförståelse 
 
Min förförståelse för detta ämne grundar sig i den etablerade gängsebilden som 
visas i media. Dessa faktorer kan exempelvis vara att den radikaliserade individen 
har haft eller har dålig ekonomi, låg utbildning, vänner och familj som genomgått 
processen samt redan varit djupt religiösa. Denna förförståelse härstammar från 
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tidigare inslag av media, studier, utbildning och vänner där respektive källa kom-
mit att påverka min bias.  

Jag har inga personliga erfarenheter av religiös radikalisering till våldsbe-
jakande terrorism men alltid haft ett stort intresse för vad som påverkar en individ 
till den grad att han eller hon radikalt genomgår en omvändelse. Detta är min mo-
tivation till att genomföra studien.  
 
 

1.2. Begreppsdefinition  
 
Innan en studie genomförs bör det först och främst klargöras vilka begrepp som 
kommer att användas kontinuerligt och vad definitionen av dem innebär enligt 
personen som skriver. Detta bör göras för att läsaren lätt ska kunna följa med i de 
förda resonemangen och inte förvirra sig i vad författaren menar när han eller hon 
pratar om exempelvis radikalisering.  

Denna studie kommer genomgående att använda begreppen: religiös 
våldsbejakande radikalisering, terrorism, riskfaktorer och existentiell dimension.  
För det förstnämnda begreppet menar jag likt John Horgan, professor inom psyko-
logi vid Georgia State Univserity, att religiös våldsbejakande radikalisering kopp-
las till den process där en individ går från ett stadie, troende eller icke-troende, till 
att radikalt tro, stödja och sympatisera med våldsbejakande terrororganisationer 
(Horgan, 2009, s. 186). Denna studie kommer använda sig av Horgans definition 
och mer konkret på våldsbejakande islamistisk radikalisering.  

Det andra begreppet, terrorism, definieras i denna studie som den handling 
som utifrån ett ideologiskt, politiskt eller religiöst motiv begås för att allvarligt 
skada och skrämma en befolkning eller en viss befolkningsgrupp (Levy, BS. 
2007, s. 3–18).  

Riskfaktorer innebär här de faktorer som utgör en risk och de faktorer som 
kan motverka en risk att vissa individer religiöst radikaliseras (Buhi, 2012, s. 2). 

Den fjärde och sista termen som behöver definieras är således begreppet 
existentiell dimension vilken operationaliseras åtta punkter som enligt WHO och 
Melder menar är centrala för begreppet. Dessa punkter är följande: mening i/med 
livet, förundran inför omgivningen, helhet och integration, existentiell/andlig 
styrka, harmoni och inre frid, hoppfullhet och optimism, personlig tro som resurs 
och existentiell/andlig kontakt (Melder, 2014, s. 45–50). 
 
 

1.3. Syfte och mål 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och fördjupa kunskapen, utifrån Da-
gens Nyheter beskrivning, kring vilka personliga och psykologiska faktorer, uti-
från Lewis R. Rambos omvändelseteori, som kan utgöra en risk för individer att 
religiöst radikaliseras till våldsbejakande islamistisk terrorism. De individer upp-
satsen ämnar undersöka är sådana som a-priori genomgått en religiös radikali-
sering för att sedan kunna jämföra och identifiera bidragande faktorer till proces-
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sen. Målen för denna studie är att belysa och redogöra för gemensamma samt 
skilda riskfaktorer som kan vara bidragande orsaker till religiös radikalisering 
enligt DN’s artiklar. Vidare är målen att klarlägga om Rambos teori är en teori 
som kan förklara den religiösa och våldsbejakande islamistiska radikaliseringen 
eller ej för att till sist analysera till den existentiella dimensionens likheter, skill-
nader och roll hos de tre terroristerna, Rakhmat Akilov, Mohmed Bouhlel och 
Salman Abedi.  
 

1.4. Frågeställning 
 
1. Är Lewis R. Rambos omvändelseteori en teori som kan förklara religiös radi-

kalisering till våldsbejakande islamistisk terrorism och kan denna teorins faser 
stödja identifieringen av riskfaktorer och existentiell ohälsa? 

2. Vilka likheter och skillnader, beträffande riskfaktorer, går det att urskilja hos 
de tre religiöst radikaliserade personerna som utfört de tre terrorbrotten på 
”Drottninggatan, i Manchester och Nice”, utifrån beskrivningen i Dagens Ny-
heter?  

3. Vad har den existentiella dimensionen för roll i den religiösa radikalisering-
en?  
 

1.5. Avgränsning 
 
Då det idag redan existerar mycket forskning kring ämnet radikalisering har jag 
valt att försöka sätta en egen prägel och avgränsa mitt arbete. Detta görs genom att 
istället för att fokusera på ämnet ur ett politiskt och statsvetenskapligt perspektiv, 
vilket den rådande majoriteten av forskningen i Sverige gör, koncentreras under-
sökningen på den religiösa radikaliseringen utifrån religionspsykologiska ”glasö-
gon” (Statskontoret, 2018). I mån av plats (sidhänvisningar) och tid kommer 
materialet att begränsas till de tre tidigare nämnda terrorbrotten för en vidare pro-
filering och analys av förbrytarna och dess riskfaktorer. Det även som bör poäng-
teras är att det existerar friskfaktorer hos de tre terroristerna, men att denna studie 
är avgränsad till att endast undersöka riskfaktorer.  

Eftersom förklaringar bakom ämnet är så pass vitt och brett avgränsas mitt 
ämne till Lewis R. Rambos omvändelseteori för att det inom ramen för sidhänvis-
ningar skall kunna utgöra en trovärdig analys som inte blir för stor -och inte för 
liten.  

Som känt är radikalisering ett brett ämne där det inte finns en entydig 
bakomliggande förklaring eller teori. Därav har jag fått begränsa mitt arbete till de 
personliga och psykologiska faktorerna som kan bidra till en religiös radikali-
sering. Dock bör det poängteras att för att få ett ”fullständigt” svar bör en se till 
fler bidragande nivåer, så som exempelvis macro-, meso- och exo-nivåer. Denna 
uppsats är begränsad till en vinkel på det individuella planet och kan därför, till-
sammans med ytterligare studier, bidra till en mer fulländad helhetsbild, även om 
det troligtvis aldrig kommer att gå att generalisera alla terrorister som genomgått 
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en religiös radikalisering under ett och samma fack då radikaliseringsprocessen 
och orsakerna bakom detta kan se olika ut. 

Då radikalisering inte besitter en entydig definition är det därför lätt att 
förvirra sig i vad för slags radikalisering en pratar om. Här har även studien fått 
avgränsas till religiös radikalisering till våldsbejakande islamistisk terrorism. Dels 
för att hålla en enhetlig tråd och dels för att, som utryckts ovan, ämnet idag är mer 
aktuellt än någonsin.  

Ytterligare avgränsningar jag fått göra i mån av tid och plats är att endast 
se till de dåd som begåtts av en enskild gärningsman, som varit del av en grupp 
eller större nätverk, då identifieringen och analysen begränsas till tre individer 
istället för många fler vilket hade varit fallet om jag studerat exempelvis terrordå-
det som utfördes i USA 11:e september 2001 då detta genomfördes av en rad gär-
ningsmän där respektives radikaliseringsprocess kan sett olika ut och därmed bli-
vit för brett för att kunna få med inom denna uppsats ramar.  

 

1.6. Forskningsgenomgång 
 
Som tidigare nämnt finns det mycket material kring detta ämne och det är flertalet 
forskare som publicerat egna studier som i många avseenden relaterar till min. 
I min forskningsgenomgång har jag använt mig av databaserna Uppsala Universi-
tets bibliotekshemsida, där även de kommande sökningsverktygen påträffades, 
DiVA, DISA, ATLA Religious Database och PsycINFO. Vidare har genom-
gången även använt sig av Google Scholar.  

Den första sökningen gjordes 2019-03-14, och de sökningstermer (nyck-
elord) som användes är följande: Religio*, radicalization, psychology, factors, 
determinants, religio* + radicalization, radicalization + psychology, radicalization 
+ determinants + psychology, factors + radicalization och radicalization + factors 
+ psychology. Ytterligare en datasökning gjordes 2019-04-01 och denna gång 
användes ordkombinationerna: Rambo + radicalization, radicalization + psycho-
logy + health och determinants + radicalization + religio*. Jag har valt att använda 
mig av snäva sökord i syfte att hitta artiklar som relaterar min kommande studie 
för att kunna visa på vidare forskning inom ämnet. Av rent källkritiska skäl gjor-
des vid respektive sökningsdatum en avancerad sökning i den mån att endast söka 
på material som blivit så kallat ”peer-reviewed” och på de språk jag själv behärs-
kar som är svenska och engelska. Detta säkerställer i sin tur att jag endast tar del 
av material som visar sig vara vetenskapligt ”godkända” och att jag på rätt sätt 
förstår dess innehåll. 

Till en början fann jag det förvånansvärt enkelt att hitta tidigare forskning 
som relaterar till mitt ämne, kanske just för att det finns väldigt mycket, men ju 
mer tid som lades genom att undersöka dess faktiska innehåll ju svårare blev det 
då eftersom det inte klart utgick vilka som var mest relevanta att ta med då upp-
giften är sidbegränsad. Efter att ha gått igenom alla artiklar och dess abstrakt ett 
flertal gånger fann jag tillslut de som enligt min mening bäst redogör vital och 
relevant information. Urvalskriterium, i vilka som enligt min mening varit mest 
relevanta, grundar sig i en tydlig koppling till ämnena ”radikalisering och psyko-
logi”.  
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I denna process har jag först gått igenom cirka 45 artiklars abstrakt vilka sedan har 
reducerats det till tio stycken som läst mer djupgående. Till sist har forskningsge-
nomgången kommit fram till de fyra mest aktuella.    
En tidigare studie, utförd år 2015, som valts att ta med är av forskarna Neil Fergu-
son och Eve Binks.  

Neil Ferguson jobbar som professor inom politisk psykologi på Liverpool 
University och Eve Binks är docent på Liverpool Hope University där hennes 
forskningsområden är koncentrerade på socialpsykologi och religionspsykologi. 
De två forskarna har skrivit en artikel - ”Understanding Radicalization and Enga-
gement in Terrorism through Religious Conversions Motifs”, om att förstå radika-
lisering och engagemang för terrorgrupper ur motiv från religiös omvändelse i 
enlighet med Lewis R. Rambos omvändelseteori. Studien avser därmed att be-
svara och redogöra för hur det kommer sig att radikalisering sker och varför indi-
vider är villiga att engagera sig i terrororganisationer. Artikelns mål är se till de 
aktivt logiska implikations-faktorerna bakom radikalisering för att vidare föreslå 
hur forskning kring religionspsykologi kan implementeras för att skapa en modell 
som i sin tur kan hjälpa förståelsen av de två tidigare. 

De två forskarna kommer fram till att det krävs omfattade modeller som 
ser till alla plan för att verkligen kunna förstå radikalisering och engagemang i 
terrororganisationer. Forskning kring psykologin om religiös omvändelse kan ge 
oss en bättre och användbar inblick och modell för radikalisering då denna i 
många avseenden liknar radikalisering. För att komma fram till detta använde sig 
de två forskarna av en kvalitativ metod där de undersökt redan publicerad forsk-
ning för att utröna vitala delar inför ämnet.  

Ytterligare artiklar som valts att ta med är Samuels J. Leistedt - ”On the 
Radicalization Process”, utförd år 2016. Leistedt verkar inom rättspsykiatrin, spe-
cialiserad på våldsam brottslighet, och har en MD-PhD. Leistedt har även skrivit 
en artikel om att radikaliseringsprocessen utgör en ett viktigt steg för en eller fler 
individer att kliva in i våldsbejakande terroristorganisationer. I denna artikel be-
skriver författaren rön funna i tidigare litteratur för att vidare analysera dessa fak-
torer. Han gör detta genom en så kallad translationell analys som först är baserad 
på författarens erfarenheter kring värdering av terroristers psykologiska beteende. 
Sedan genom en fullständig recension av den gällande litteraturen han undersökt. 
Leistedt kommer fram till att radikaliseringsprocessen är ett komplext fenomen 
och att den innebär flera aspekter som är multidimensionella och heterogena. Så 
som exempelvis individuella riskfaktorer, hjärntvättning och kognitiv modifikat-
ion.   

Vidare studier relaterade till mitt ämne är exempelvis Emmanuel Karagi-
annis artikel - ”European Converts to Islam: Mechanisms of Radicalization”. 
Emmanuel Karagiannis jobbar som universitetsdoktor vid försvarsakademin i 
England och gjorde denna studie år 2012. Karagiannis artikel fokuserar delvis på 
de faktorer som lett européer att konvertera till islam och delvis på radikali-
seringsprocesser bland dessa konverterade. Karagiannis artikel grundar sig i Clark 
McCauly och Sophia Moskalenko´s teori om mekanismer - personlig diskrimine-
ring, politiskt missnöje, ”slippery slope” och ”power of love”. Artikelns studie 
utgår även från en kvalitativ metod med deduktiv ansats då det endast fanns möj-
lighet att samla data ifrån några konverterade jihadister. Slutsatsen av denna stu-
die betonar att de som konverterats har blivit radikaliserade på olika sätt men alla 
genom någon av faktorerna som teorin förklarade vilket bekräftade att den stäm-
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mer. Dock visade det sig att faktorn ”inspirerande predikan” även kunde utgöra en 
av dessa mekanismer och bör därför adderas till teorin.  

Den sista artikeln som kvalificerat sig in på min lista är en artikel skriven 
av Maykel Verkuyten, professor inom intersektionell samhällsvetenskap vid 
Utrecht University. Artikeln publicerades år 2018 och går under rubriken ”Reli-
gious Fundamentalism and Radicalization Among Muslim Minority Youth in Eu-
rope” och undersöker samt diskuterar främst tre psykologiska faktorer inom reli-
giös radikalisering. Dessa faktorer är känslan av osäkerhet, uppfattad orättvisa och 
uppfattad fientlighet. Verkuyten kommer fram till att radikaliseringsprocessen inte 
har en entydig rot eller anledning utan snarare involverar olika kombinationer av 
flertalet faktorer som leder till olika beslut och vägar. Vidare kommer Verkuyten 
fram till att de tre ovan nämnda psykologiska faktorerna, bara ger intrycket att 
unga muslimer endast ”drivs eller knuffas” in mot radikalisering. Han menar såle-
des att det också är viktigt att se till möjligheten att dras till radikalisering av 
andra anledningar, som exempelvis heroism, spänning och engagemang för en 
moraliskt högre anledning/syfte i livet. Till sist kommer Verkuyten fram till att de 
dimensionella modellerna kring radikalisering, exempelvis ”trappmodellen”, är 
missvisande då de förutsätter att det ena steget leder till det andra medan det i em-
pirin kan vara så att dessa steg överlappar varandra.  
 
  

1.7. Material 
 
Det finns mycket material kring ämnet radikalisering, religiös radikalisering och 
terrorism. Inte minst inom nyhetsmedia, både svensk och internationell, råder det 
idag mängder av spekulationer, debatter, granskningar och utläggningar kring 
ämnet.  

Denna uppsats kommer att använda sig av svensk nyhetsmedia för att jäm-
föra likheter och skillnader med avseende på riskfaktorer i den religiösa radikali-
seringsprocessen till våldsbejakande islamistisk terrorism. Den svenska nyhets-
medians plattform som avses att analyseras är: Dagens Nyheter. Detta är dels för 
att denna nyhetsaktör utgör en av de största nyhetsrapportörerna regionalt och dels 
för att många, inklusive jag själv, dagligen använder tidningen som en källa för 
aktuella händelser världen över.   

För att få tag på relevant information börjar uppgiften och sökandet av 
materialet i att bestämma vilka terrordåd som skall granskas. Som nämnt ovan 
baseras analysen på tre enskilda dåd där attackerna skett för och i enlighet med 
den IS (islamiska staten), vilket blir den gemensamma nämnaren. För att vidare 
söka material om den religiösa radikaliseringen för respektive individ används 
först och främst sökmotorn Google och sedan DN´s egna sökmotor. Före fortsatt 
utläggning bör det även göras klart här att när jag använder Dagens Nyheter som 
plattform inkluderar det alla delar av dess aktör, även ”Dagens Nyheters webb-tv” 
etc. Detta görs för att en så tydlig och komplett helhetsbild skall komma med och 
att inget av värde hamnar i glömska.  

Inom denna nyhetsplattform har sökord relaterade till de tre valda terror-
dåden använts. Exempelvis användes ord som: terror + Nice, terror + Drottningga-
tan, terror + Manchester. 
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Den fortsatta materialsökningen grundade sig i ”profileringen” av terroristernas 
tidigare liv där exempelvis familj, tidigare tro och utbildning var en viktig del för 
att kunna utgöra riskfaktorer. Denna fortgångna materialsökning hänvisas även 
den till tidigare nämnda nyhetsplattformen där sökord som: Salman Abedi, Sal-
man Abedi + Manchester, Salman Abedi + radikalisering, Rakhmat Akilov, 
Rakhmat Akilov + radikalisering, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, Mohamed La-
houaiej Bouhlel + bakgrund, Mohamed Lahouaiej Bouhlel + Nice och Mohamed 
Lahuaiej Bouhlel + radikalisering blev grunden för detta material.  

Vad som även bör tilläggas är att det första urvalet av materialet grundat 
sig i samtliga artiklar hos nyhetsbyrån Dagens Nyheter som rör varje enskild ter-
rorist tidigare liv innan dådet. Därefter, då materialets omfång blivit allt för stort 
landade urvalet i Dagens Nyheters nio mest relevanta artiklar för studiens syfte 
och frågeställning hos samtliga terrorister, varav varje ”fall” baseras på tre artiklar 
vardera. Detta urvalskriterium grundar sig i de tre artiklar med mest text rörande 
de tre terroristernas tidigare liv. Vidare grundar sig detta urval i de artiklar som 
senast publicerats. Detta för att få med den senaste och mest aktuella information-
en. Således avser denna uppsats att endast studera nio artiklar i motsats till cirka 
60 vilket är rimligare för en studie av denna storlek.  
 

1.8. Disposition av uppsats 
 
Kapitel 2: Detta kapitel kommer att redogöra och förklara samtliga teorier för att 
vidare beskriva val av arbetsmodell.  
 
Kapitel 3: Detta kapitel grundar sig först i en kort beskrivning av metodtyp. Sedan 
går det vidare in på forskarposition, tillvägagångssätt och validitetskriterier.  
 
Kapitel 4: Detta kapitel tar upp det framtagna resultatet, analysen av resultatet och 
slutsatser med svar på forskningsfrågor.  
 
Kapitel 5: Detta kapitel går igenom diskussion av studien där reflektion av teori, 
metod och empiri kommer tas upp. Kapitlet kommer även att redogöra för vad 
studien bidragit med och avslutande reflektioner för vidare frågor som kommit 
upp under studiens gång som kan vara relevanta för framtida mer omfattande 
undersökningar.  
 
Avslutningsvis kommer även en kort sammanfattning att föras i följd av en bibli-
ografi av använt material för studien.  
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Kapitel 2 Teori 

2. Presentation av teori 
 
I den här delen kommer de teorier, modeller och dess definitioner som är aktuella 
för studien att presenteras för att sedan gå vidare med att redogöra för arbetsmo-
dellen studien kommer baseras på. Kapitlets struktur bygger först på en redogö-
relse av den använda teorin och alla dessa faser för att sedan ge visuella exempel i 
form av figurer och bilder. Vidare radas de framkomna riskfaktorerna upp i form 
av en tabell för att det på ett så enkelt sätt som möjligt skall underlätta förståelsen 
av vilka faktorer uppsatsen studerar.  
 

2.1. Omvändelseteori  
 
I boken ”Den religiösa människan” skriver Geels & Wikström (2017) under kapi-
tel sju om Lewis R. Rambos omvändelseteori. I motsats till ”alternation”, som det 
skrivs om i bokens kapitel ett, syftar omvändelseteorin till ett skifte från ett sta-
dium till en religiös verklighetsuppfattning (Geels & Wikström, 2017, s. 275). 
Den aktuella modellen i teorin tar med andra ord som ett så kallat ”helhetsgrepp” 
där den sätter in en individs omvändelseupplevelse i dess livslopp. Utifrån denna 
teori är det därmed aktuellt att se om den kan svara på vilka likheter och skillna-
der i hänsyn till riskfaktorer som utgör de tre terroristernas religiösa radikali-
sering.  

Den teori och modell som Rambo format, år 1993, är som nämnt en pro-
cessorienterad modell och kan exempelvis användas till att utreda en individcen-
trerad berättelse. Omvändelseteorin bygger på delar från sociologin, antropologin, 
religionsvetenskapen och inte minst psykologin. Teorin utgörs som tidigare sagts 
av sju steg/faser i livet som en individ går igenom i sin omvändelse.  
 
Fas 1 - Kontexten  
 
Den första fasen i teorin kallas för kontexten. Med kontexten menar Rambo att vi 
alla ingår i någon typ av sammanhang (Rambo, 1993, s. 23). Rättare sagt, vi bär 
alla på en livshistoria som till stor del har formats av omgivningen. Rambo menar 
att det är essentiellt att skilja mellan olika typer av kontexter. Kontexten kan delas 
upp på flera olika sätt och avser dels det stora sociala, politiska och kulturella 
sammanhanget som en person befinner sig i och dels den nära sociala omgivning-
en personen lever i som exempelvis vänner och familj. Vidare hävdar Rambo att 
kontexten är mer än bara det första steget, vilket visas i figur två nedan. Det 
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egentligen är den hela miljön som omvändelsen transpirerar ur och fortsatt influe-
rar resterande faser i processen (Rambo, 1993, s. 20–43, Geels & Wikström, 
2017, s. 282).  
 
Fas 2 - Krisen  
 
”Krisen” är den andra fasen i Rambos omvändelseteori (Rambo, 1993, s. 44). 
Krisen kan ske av olika slag, till exempel av psykologiska, politiska, kulturella 
eller religiösa anledningar. Det som framförallt bör poängteras är dock att denna 
”kris” tenderar att föregå själva omvändelsen.  

En kris enligt denna teori kan te sig både som mild och som allvarlig samt 
avgörande. Rambo menar vidare att flertalet mindre allvarliga kriser i en följd 
eller samtidigt kan leda till att den sista krisen blir den ”droppe som får glaset att 
rinna över”. Med andra ord kan flera milda kriser tillsammans bygga en stor och 
avgörande kris för att en omvändelse skall ske. Och likaså som att sjukdom eller 
ett intensivt sökande efter svar på existentiella frågor kan extraordinära och/eller 
mystiska upplevelser också klassas i teorin som påskyndande medel i omvändel-
sen (Rambo, 1993, s. 44–55, Geels & Wiström, 2017, s. 282).  
 
Fas 3 - Sökande  
 
Den tredje fasen kallas även för den sökande fasen. Denna fas menar Rambo ut-
görs av att de flesta människor söker efter ett mål och en mening med sina liv 
(Rambo, 1993, s. 56–60). Är man trött på ”nuets vardag” och vill se en förändring 
av något slag söker man efter alternativa livssyner. Rambo menar att det givetvis 
finns flera faktorer som avgör hur flexibel man är i sitt sökande men lyckas man, 
utifrån omständigheterna, finna en syn som harmonierar helt eller visst till ens 
gamla går man in i nästa fas. Denna fas kallas även för ”mötet med en ny livs-
tolkning” (Rambo, 1993, s. 56–65, Geels & Wikström, 2017, s. 282).  
 
Fas 4 - Mötet med en ny livstolkning 
 
Den fjärde fasens möte, ofta förmedlad av någon institution eller person man litar 
på, kan leda till att man som ”osäker” individ känner sig övertygad om att den 
nya livssynen är rätt och därmed går med i exempelvis en ny religiös rörelse.  
Når man denna del i sin omvändelse når man också fas fem vilket är ”samspelet 
mellan den omvände och de som representerar den nya gruppen eller det nya per-
spektivet” (Rambo, 1993, s. 66–75, Geels & Wikström, 2017, s. 282–283). 
 
Fas 5 & 6 - Samspelet mellan den omvände och de som representerar den nya 
gruppen eller det nya perspektivet & engagemang med den nye gruppen 
 
Denna fas medför att de nya relationerna bidrar med en trygghetskänsla, eller 
rättare sagt en trygg miljö vilket i sin tur förstärker känslan av det ”valda” alterna-
tivet som presenterades i föregående steg. Det nya livet och den nya livssynen 
leder den omvände individen till nya roller och ny retorik. De religiösa aktiviteter, 
i form av ritualer och andra handlingar, som utförs av den nyligen omvände har 
även de en stark och betydande influens på att det nya tankesättet verkligen fäster. 
Interaktionen mellan de två sistnämnda konsekvenserna av denna fas bidrar till 
ökat engagemang för gruppen eller rörelsen, och det är detta som Rambo menar 
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överlappat med den sjunde och sista fasen som av honom kommer att kallas ”om-
vändelsens konsekvenser” (Rambo, 1993, s. 76–141, Geels & Wikström, 2017, s.  
283). 
 
Fas 7 - Omvändelsens konsekvenser  
 
Den sista fasen är som nämnt ovan det slutskeende som omvändelseprocessen 
resulterat i. Naturligtvis kan dessa konsekvenser både vara positiva som negativa 
för den omvände. I min studie kommer konsekvenserna, av logiska skäl, ses som 
negativa då dessa lett förövaren att döda andra människor. Rambo nämner vidare 
att omvändelsen tenderar att leda till en radikal förändring i livet hos individen 
där det inte bara handlar om en helt ny världssyn utan också nya sociala relationer 
vilket i sin tur kräver en ständig och kontinuerlig omvårdnad och bekräftelse för 
att inte ”fallera”. (Rambo, 1993) 

Då omvändelseteorin är dynamisk, att omvändelseprocessen är fortlö-
pande kan det också vara svårt att skilja stegen emellan, framförallt de steg som 
följer efter den fjärde fasen, alltså ”mötet med en ny livstolkning”. Därav sätts 
ofta de tre sista stegen samman under ett och samma ”fack” som enligt Geels och 
Wikström kallas för ”det nya livet”.  Denna studie kommer dock att skilja dessa 
åt och utgå ifrån definitionen som redogjorts för ovan (Rambo, 1993, s. 142–162, 
Geels & Wisktröm, 2017, s. 283).  
 
 
 
 
 
Figur 1. Lewis R. Rambos modell för omvändelseteorin som visar steg för steg. 
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Figur 2. Lewis R. Rambos modell för omvändelseteorin som visar den överlap-
pande och dynamiska processen. Denna figur är bara en av sju liknande där varje 
bild byter ut ”mitten-rutan” mot respektive fas för att visa den rörliga processen. 
 
 
 
 

                               
 
                 Rambo, 1993. 
 
 

2.2. Teori kring riskfaktorer 
 
Den teori kring riskfaktorer som studien vänder sig av grundar sig i ”The public 
health approach”, vilket översätts till ”folkhälsoperspektivet”. Enligt Storbritan-
niens fakultet om folkhälsa definieras begreppet folkhälsa till: ”The science and 
art of promoting and protecting health and well-being, preventing ill health and 
prolonging life through the organized efforts of society” (Kamaldeep S Bhui, 
2012, s. 4). Detta perspektiv använder organisationen World Health Organiza-
tion´s Violence Prevention Alliance för att förstå och undersöka grunder och kon-
sekvenser till våld.  

Teorin som den sistnämnda organisationen använder sig av grundar sig 
därmed i att det kan finnas en rad riskfaktorer som avser att förklara vilka om-
ständigheter som kan ha drivit våldet och religiös radikalisering till våldsbeja-
kande terrorism.  

Genom att applicera folkhälsoperspektivet på våldsbejakande radikalisering 
inkluderar detta även en identifiering av riskfaktorer som både kan motverka och 
vara orsak till omvändelseprocessen.   

A public health approach has the potential to foster social inclusion and social justice in 
communities that feel threatened by terrorism, to help destigmatize ‘suspect communities’, 
and to identify and address common issues of grievance or marginalization. In addition, a 
public health approach can facilitate the identification of factors to protect individuals from 
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induction into violent ideologies during critical developmental periods (Kamaldeep S Bhui, 
2012, s. 7) 

 
 
 
Tabell 3. Tabell över personliga och psykologiska riskfaktorer för religiös radika-
lisering till våldsbejakande islamistisk terrorism.  
 
  

               Personliga och psykologiska riskfaktorer 
1. Mental hälsa / Psykologiska problem 
2. Social isolation 
3. Utsatthet för radikal propaganda  
4. Tidigare kriminalitet  
5. Benägenhet för/till våld 
6. Rest till konflikt / ”träningsområde”  
7. Familjekonflikter  
8. Sökandet efter känslan av att tillhöra en 

grupp 
9. Relation till radikala föräldrar eller annan 

familj  
10. Närvarande av karismatisk ledare 
11. Känsla av sorg 

 
 
 
 

2.3. Teori kring existentiell dimension 
 
Cecilia Melder, forskare och teologie doktor inom religionspsykologi, nämner i 
boken ”Äldres psykiska hälsa och ohälsa – Prevention, förhållningssätt och ar-
betsmetoder” (2014) teorin om den existentiella dimensionen. Denna teori grun-
dar sig i en tanke om åtta teman för den existentiella hälsan där var och en ser till 
olika livsskeenden som enskilt, eller i kombination med ytterligare faktorer, kan 
påverka hur vi mår. I teorins livsskeenden, som radas upp i figur fyra nedan, råder 
det en hög grad individualitet och de existentiella perspektiven kan variera och 
överlappa varandra.  

Nedan redovisas de sju aspekter som tillsammans bildar den existentiella 
hälsodimensionen.  

 
1. Meningen i/med livet: Denna del av teorin inbegriper kort summerat att 

en individ dels har en känsla av att livet har en mening, och dels att indi-
viden exempelvis är övertygad om att livet har en mening. Denna aspekt 
omfattar således frågor som varifrån en individ kan finna kraft och vilja 
till att leva. Detta är en kraft som kan påverkas och förändras av både inre 
och yttre händelser (Melder, 2014, s. 45–46). 
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2. Helhet och integration: Denna dimension åsyftar att en individ upplever 
att det existerar en balans mellan de olika delarna av självet. Med andra 
ord en balans mellan fysiskt, psykiskt och existentiellt. Om en individ 
drabbas av exempelvis fysisk eller psykisk sjukdom kan detta göra att 
känslan av helhet och balans störs. Därav är det vad en individ tänker, 
känner och gör som bildar en helhet (Melder, 2014, s. 46–47). 

3. Hoppfullhet och optimism: Denna existentiella dimension handlar kort 
sagt om vad som får en individ att känna hoppfullhet och optimism inför 
framtiden och livet (Melder, 2014, s. 47–48). 

4. Harmoni och inre frid: Denna fjärde dimension grundar sig i att en indi-
vid besitter en känsla av harmoni och inre frid i sig själv. En sådan inre 
frid och harmoni kan exempelvis ta sig i uttryck att oavsett sedvänjor ha 
en förmåga att tänka själv, vara sig själv och kunna göra det man själv 
vill. I denna dimension har yttre förutsättningar en vital del då exempelvis 
dålig eller god ekonomi kan antingen hindra eller stötta utvecklandet av 
den inre friden (Melder, 2014, s. 48). 

5. Existentiell/andlig stryka och kontakt: Denna dimension grundar sig i 
en tanke om att vi som människor alla har behov av att erhålla kraft och 
stryka utanför oss själva, i och hos något som går ut över vår egen person-
lighet. Känslan av tillhörighet i en eller flera sammanhang, exempelvis en 
organisation, där deltagandet i grupperna kan leda till utveckling av käns-
lan av att vara en del av ett sammanhang kan bidra till att känslor av kraft 
och tillhörighet (Melder, 2014, s. 48–49). 

6. Personlig tro: Personlig tro grundar sig i denna dimension till vilken bild 
av livet en individ har vilket även är dess trosövertygelser och inställning-
ar. Dessa två sistnämnda bilder av livet kan hjälpa en individ att hantera 
olika skeenden i livet (Melder, 2014, s. 49–50). 

7. Förundran inför omgivningen: Denna dimension syftar till i hur hög 
grad av nyfikenhet och förundran en individ känner till livet i sin helhet. 
Att fortsätta göra saker som får en att må bra och glädjas, samt känna me-
ningsfullhet i tillvaron, är det som också bidrar till att livet fortsätter att 
kännas meningsfullt (Melder, 2014, s. 50–51). Exempelvis kom Melder 
(2014) i sina studier fram till att genom att stärka den existentiella dimens-
ionen av hälsa hos en individ också kan stärka hans eller hennes självskat-
tade hälsa i bred betydelse (Melder, 2014, s. 45) 
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Tabell 4. Tabell över de åtta teman som den existentiella dimensionen utgörs av. 
Dessa dimensioner är även ytterligare en aspekt på de personliga riskfaktorer stu-
dier avser att belysa. Samtliga åtta dimensioner kan vara både en risk och frisk-
faktor i det avseendet att en person som exempelvis har hopp inför framtiden 
också kan känna hopplöshet. Med andra ord är respektive dimension tvådimens-
ionell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 

2.4.  Arbetsmodell 
 

Begreppen kring, ovanstående, teori och modeller kommer att användas för att se 
till om att de går att applicera på respektive terrorist livsomlopp i den mån av 
material som Dagens Nyheter producerat. I denna uppgift kommer teorin och mo-
dellerna vara de utgångspunkter för att se om de kan svara på vilka likheter och 
skillnader som finns mellan Akilov, Bouhlel och Abedis riskfaktorer i sin reli-
giösa radikalisering. Därav kommer denna studie utgå ifrån en deduktiv ansats.  
Modellerna, figur ett–två och tabell tre–fyra relaterar alla till varandra då de två 
första förklarar Lewis R. Rambos teori ur två vinklar. Den första figuren visar 
fasen som omvändelsen innefattar steg för steg och vad de olika stegen kallas. 
Den andra figuren visar att denna process inte nödvändigtvis måste ske kausalt 
utan att processen är dynamisk och kontinuerlig. Tabell tre är den som beträffar de 
riskfaktorer teorin utgår ifrån. 

Tillsammans relaterar de fyra modellerna varandra i det avseendet att stu-
dien grundar sig i att se till om teorin kan svara på eller utröna de nämnda riskfak-
torerna i terroristernas radikalisering. För att bidra med ytterligare kunskap be-
skriver tabell fyra de åtta teman som utgör grunden för den existentiella dimens-
ionen. Detta blir ett komplement inom riskfaktorer för att se om det kan har någon 
bidragande faktor till den religiösa radikaliseringen.  

Bristerna i denna teori är enligt min mening få. En brist skulle dock kunna 
vara i Rambos val eller definition av de olika faserna. Faserna: kontext, kris, sö-
kande, mötet, samspelet, engagemanget och konsekvenserna kan vara missle-
dande, men mer om det i resultatet och analysen. Ytterligare brister i teorin, vilket 
även det kommer redogöras för i analysen, är att den är i själva verket är allt för 

        Existentiella dimensioner. 

1. Meningen med/i livet. 

2. Helhet och integration. 

3. Hoppfullhet och optimism. 

4. Harmoni och inre fred. 

5. Existentiell/andlig styrka och 
kontakt. 

6. Personlig tro. 

7. Förundran inför omgivningen. 
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bred för att man som empirisk forskare ska kunna veta vad som kan exkluderas 
från ”utredningen” eller ej. Denna breda och vaga förklaring av teorin uttrycks väl 
av Richard Machalek (1994), professor inom sociologi, som i sin recension av 
Rambos bok ”Understanding religious conversion” menar att för forskare som vill 
avancera vår förståelse för den empiriska naturen, orsaker och konsekvenser rö-
rande religiös omvändelse inte kan använda sig av Rambos teori då den är allt för 
bred och oklart definierad för att användas mer analytiskt.  
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Kapitel 3 Metod  

I detta kapitel presenteras de metoder och begrepp som kommer att användas för 
att analysera materialet. Det empiriska materialet kommer att studeras utifrån en 
deduktiv ansats vilket med andra ord innebär att studien kommer vara teoristyrd. 
Denna studie grundar sig i en innehållsanalys, vilket betyder att det är en metod 
för att dra slutsatser om innehållet i det empiriska materialet. Det empiriska 
materialet kommer dels att tematiseras och dels kategoriseras. Materialet kommer 
sedan att kodas utifrån de centrala begreppen som grundar sig i den valda teorin.  
Analysen kommer fortsatt att utgå dels från kategoriseringen och dels från kod-
ningen av det empiriska materialet.  

Struktureringen av detta kapitel baseras först på val av metod för att vidare 
fortsätta i beskrivning av forskarposition, tillvägagångssätt samt validitetskriterier.  

 
 

3.1. Kvalitativ metod 
 

Den valda nyhetsbyrån, Dagens Nyheter, kommer att analyseras utifrån en kvali-
tativ metod.  

Enligt Kristi Malterud (2015), professor inom allmänmedicin och senior-
forskare vid ”Allmennmedisinsk forskningsenhet” i Norge, grundar sig kvalitativa 
metoder på mänsklig erfarenhet och tolkning.  

Kvalitativa metoder, som i den internationella litteraturen också går under beteckningarna 
”naturalistic inquiry” eller ”interpretative methods”, bygger på teorier om mänskliga erfa-
renheter (fenomenologi) och tolkning (hermeneutik) (s. 31).  

 
Malterud menar även att det finns flertalet tillvägagångssätt för att kunna utföra en 
kvalitativ metod av ett empiriskt material. Valet av strategi för denna uppgift re-
dogörs det för nedan i punkt 3.3. där också, likt Malterud menar, det empiriska 
materialet kommer analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 

En kvalitativ metod är ett kompetent tillvägagångssätt för en sådan här 
studie då den utgör bra grund för att utforska olika dynamiska processer, exem-
pelvis utveckling, rörelse, helhet samt interaktion (Malterud, 2015, s. 33).  

3.2. Forskarposition 
 

Med begreppet ”forskarposition” menas den relation som forskaren och forsk-
ningen har samt hur de två delarna påverkar varandra. En forskare är som känt 
inte ett oskrivet blad och det är ingen slump att forskaren forskar kring ett visst 
ämne. Enligt Malterud (2015) bör en forskare vara väl medveten om att han eller 
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hon redan har en relation till ämnet för att kunna vara så objektiv som möjligt. 
Med andra ord handlar det om att man som forskare bör vara medveten om sin 
förförståelse i form av exempelvis normer, värderingar, erfarenheter, bakgrund etc 
(Malterud, 2015, s. 48–49).  

Enligt Ahrne och Svensson (2015) kan det i många fall verka som att fors-
karen möter det empiriska materialet utan förutfattade meningar och ”naket”. Om 
forskarens position uppfattas på detta sätt är det i så fall en illusion.  
Då jag som forskare redan är bekant med ämnet religiös radikalisering till vålds-
bejakande islamitisk terrorism från tidigare studier, media och vänner har jag 
också därmed en förförståelse. Det som dock inte är till kännedom är hur eller vad 
omvändelseteorin säger om detta och om det går att utröna riskfaktorer utifrån 
denna.  
 

3.3. Tillvägagångssätt för att besvara frågeställningen 
 
För att kunna svara på min frågeställning krävs det ett omfattande arbete av kod-
ning, kategorisering, underkategorisering, tematisering och analys. Till att börja 
med kommer denna process grunda sig i Ahrne och Svenssons (2015) arbetsme-
tod ”sortering, reducering och argumentering”. Denna metods första del hänvisar 
till att läsa igenom materialet ett flertal gånger för att lära känna det för att sedan 
kunna sortera bort irrelevant och överflödig information. Att sortera hjälper fors-
karen med det så kallade ”kaosproblemet”, vilket innebär att man undviker pro-
blem med oöverskådlighet och oordning. För att detta ska göras på bästa sätt bör 
forskaren skapa sig ordning för analysen. Detta görs enligt Ahrne och Svensson 
(2015) genom att utgå ifrån en viss teori eller de begrepp som ska användas vilket 
i mitt fall är omvändelseteorin, riskfaktorer samt existentiell dimension. När detta 
är gjort kommer det empiriska materialet att reduceras vilket återgäldar ”represen-
tationsproblemet”. Representationsproblemet innebär en omöjlighet i att visa allt 
som existerar. Poängen med detta är enligt Ahrne och Svensson (2015) att forska-
ren gör nödvändiga val i vad som främst ska uppmärksammas och på så sätt kopp-
lar det till teorins deduktiva ansats (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 228–231). 
Till sist kvarstår ”argumentationen”. Denna del i mitt arbete besvarar ”auktori-
tetsproblemet” vilket går ut på det problem man kan få när man vill göra sig hörd i 
kunskapssamhället. Enligt Ahrne och Svensson görs detta på bästa sätt genom att 
som forskare ställa mig jämsides med andra teoretiker och forskare för att kunna 
bilda ett eget yttrande om eller en respons till redan existerande teorier och tidi-
gare forskning. Det är av största vikt att som analytiker faktiskt argumentera med 
hjälp av sitt material till skillnad mot att endast redovisa det. (Rennstam & Wäs-
terfors, 2015, s.231–234). 

Viktigt att poängtera, enligt Ahrne och Svensson (2015), är även att denna 
analysmetod inte alltid sker steg för steg. Med det menas att de tre tillvägagång-
sätten för att analysera det empiriska materialet tenderar att överlappa och är 
sammanvävda med varandra. Ahrne och Svensson säger i sin bok ”Handbok i 
kvalitativa metoder” (2015):  

Gränsen mellan att sortera och reducera är vag, liksom gränsen mellan att reducera och ar-
gumentera. Även om sortering av ett material kan innefatta argumentation, och argumentat-
ion kan lägga sista handen vid en sortering (sid. 235).  
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Vidare menar Ahrne och Svensson i boken också att de tre stegen i analysmetoden 
finns av just den anledningen att exempelvis sortering av material faktiskt lägger 
en god grund för att sedan reducera det. Dessa två åtgärder bidrar i sin tur till att 
en argumentation kan genomföras på bästa möjliga sätt (Rennstam & Wästerfors, 
2015, s. 220–234).  
 
 

3.4. Tillämpning av teori  
 
Omvändelseteorin kommer vara den allmänna nivå som används för att säga nå-
got om det enskilda fallet, vilket i denna studie utgörs av tre olika fall. Teorin 
kommer att tillämpas som ram för de begrepp, modeller och kategorier som redan 
är kända. Tillägget i denna studie är dock att metoden även kommer utgå ifrån den 
existentiella dimensionen som det inte specifikt redogörs för i teorin samt utrö-
nande exempel på riskfaktorer teorin specifikt kommer undersöka vilket även blir 
kodningens underkategorier.  
 

3.5. Tillvägagångssätt för analys och kodning 
 
Analysen och tolkningen av materialet i denna studie kommer att grunda sig i de 
koder som forskningen resulterat i. Dessa koder kommer att användas som svar på 
om omvändelseteorin är en teori som i sin tur kan svara på vilka likheter och 
skillnader inom området riskfaktorer det går att finna i respektive terrorist tidigare 
livsomlopp.  

De kategorier denna studie utgår ifrån är de sju ovan nämnda faserna i 
omvändelseteorin. Dessa faser är: kontexten, krisen, sökandet, mötet med en ny 
livstolkning, samspelet mellan den omvände och de som representerar den nya 
grupper/perspektivet, engagemanget med den nye grupper samt omvändelsen 
konsekvenser.  

Denna uppsats kommer att baseras på kodning som sker för hand, med 
penna och papper. Vanligen används programmet ”OpenCode” för att underlätta 
kodningen, men då detta endast fungerar på datorer som inte är av märket Apple 
är valet av papper och penna mer flexibelt då kodningen kan ske oavsett kontext, 
plats eller tid. Problemet med detta är å andra sidan att själva kodningen kommer, 
troligtvis, att ta längre tid. Men som sagt är det ett medvetet och övervägt val från 
min, som forskares, sida.  

Steg 1: I första fasen kommer jag att i punkt 3.3. börja med att bekanta 
mig, och bli förtrogen, med materialet. Detta görs genom att läsa materialet ett 
flertal gånger. I denna process framkommer fraser som verkar särskilt talande, 
sådana som relaterar till min frågeställning, och skrivs därför ner på ett separat 
papper. 

Själva kodningen grundar sig i att läsa det sorterade materialet rad för rad 
för att vidare skriva kommentarer till detta. Dessa kommenterar sammanfattar i 
sin tur fragmenten i det empiriska materialet. På så vis börjar kodningen med en 
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så kallad ”öppen” kodning vilket kan översättas till spontana kommentarer utan 
tankar på helhet ifrån forskarens sida. När detta steg är gjort börjar den fokuserade 
kodningen (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 224–225).  

Steg 2: Denna del baseras på en mer begränsad vokabulär, eller med andra 
ord de koder som återkommer i materialet. På så sätt tar också olika mönster form 
och underkategorier bildas. Teorins roll i kodningsprocessen utgörs av de begrepp 
som är bekanta med utifrån denna. Herbert Blumer (1969) menar att detta är så 
kallade ”spårhundsbegrepp” vars princip översätts till de begrepp som används för 
att ”nosa” upp spår i materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 228).  

De underkategorier denna kodning bildat är de som är nämnda i figur tre. 
Med andra ord riskfaktorerna. Då frågeställningen frågar efter vilka likheter och 
skillnader, inom riskfaktorer och existentiella dimensioner utifrån Rambos om-
vändelseteori, det finns mellan de tre terroristernas religiösa radikalisering enligt 
de tidigare nämnda nyhetsredaktionerna kommer innehållsanalysen baseras på en 
jämförelse mellan tre olika ”kodningar”. Alla utifrån samma premisser.  
 
 

3.6. Validitetskriterier 
 

För att en kvalitativ metod ska kunna bidra till kunskapsutveckling krävs det, i 
mångt och mycket, enligt Malterud (2015) att komma fram till en relevant åter-
givning av den verklighet vi avser att lära oss mer om. För att kunna göra detta 
bör frågan kring validitet ställas, som med andra ord kan vara om kunskapen man 
läser är giltig och under vilka förutsättningar denna är giltig. I korta drag strävar 
därför uppsatsen efter att hålla en hög grad av validitet, och det är därför viktigt 
att se till validitetskriterierna.  

Validitetskriterierna är enligt Malterud (2015) att ta hänsyn till den interna 
validiteten. Detta innebär att uppsatsen skall ge en heltäckande bild av det som 
avses att undersökas. Ytterligare kriterier denna uppsats uppfyller är den pragma-
tiska validiteten vilket vanligen översätts till att undersökningen fullgör en an-
vändbarhet samt att den utrönande kunskapen kan göra skillnad (Malterud, 2015, 
s. 224).  

Korrespondens- och kriterievaliditet anspelar på att den valda metoden 
systematiskt beskriver det som uppsatsen och metoden har för avsikt att kartlägga 
samt det som den påstår sig kartera.  

För att ovanstående kriterium skall uppfyllas beror på forskarens kommu-
nikativa förmåga (Malterud, 2015, s. 222). Forskaren skall kommunicera på ett 
begripligt och tydligt sätt så att läsaren skall kunna följa med i dess process och 
resultat. Poängen med detta är att den kommunikativa aspekten är så klar att läsa-
ren utan problem eller funderaringar skall förstå vad forskaren gjort och kommer 
fram till. Detta krav på kommunikativa tydlighet blir därmed ett kommunikativt 
validitetskriterium (Malterud, 2015).  

Ytterligare ett viktigt kriterium att hålla i åtanke är vad Alvesson & 
Sköldberg (1994) menar är forskarens roll som tolkare av text och att han eller 
hon måste vara redo att reformera sina tidigare föreställningar och värderingar 
under arbetsprocessens gång.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4. Resultat  
 
I denna del kommer sammanfattningar från det kodade materialet att inkluderas då 
de belyser olika teman och kategorier som rör Rambos omvändelseteori samt risk-
faktorer. Detta görs för att redovisa vad det analyserade materialet visat på samt 
resulterat i utifrån studiens forskningsfrågor. Materialet som redogörs för nedan 
har begränsats till de nio artiklar som endast rör respektive individs tidigare liv, 
innan terrordådet begicks. Allt material som av Dagens Nyheter grundar sig i 
själva attacken samt livet efter kommer därför inte tas med då detta är irrelevant 
för denna studie. Innan klarläggande av material börjar bör det först nämnas att 
Rambos teori är som tidigare sagts en dynamisk process. Detta innebär att de un-
derkategorier som nämns nedan kan komma att hamna under flera kategorier, vil-
ket i detta fall även är faserna.  
 
 

4.1. Fas 1: ”Kontexten”  
 
Kontexten som kategori är svår, likt Geels & Wikström (2017) också nämner, då 
kontexten är den omgivning/miljö vi alla lever och formas av. Kontexten kan där-
för sägas innehålla alla underkategorier.  
 
 
4.1.1. Akilov 
 
Rakhmat Akilov levde i en kontext präglad av mycket osäkerhet då han flyttat 
runt mycket. Innan attacken bodde han i Sverige i cirka ett år. Detta gjorde han 
trots nekad asyl. Akilov var 40 år gammal och hade inga stora ekonomiska till-
gångar. Vart Akilov flyttade berodde också på vart han fick arbete. Under sin tid i 
Sverige bodde Akilov även själv, utan familj (Mosesson, 2018). 
 
 
4.1.2. Bouhlel 
 
Mohamed Lahouaiei Bouhlel levde innan terrordådet i en kontext präglad av en-
samhet, våld och psykisk sjukdom. Bouhlel var 31 år gammal när dådet begicks 
och han kom från Tunisien men var hemmahörande i Nice på grund av franskt 
uppehållstillstånd. I Nice arbetade Bouhlel som budbilsförare och bodde i ett 
medklassområde, dock i ett av de mest nedgångna våningshusen (Svahn, 2016). 
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4.1.3. Abedi   
 
Salman Abdei var född i Storbritannien, boende i Manchester och 22 år gammal 
när terrordådet begicks. Abedi har Libysk härkomst men är född och uppväxt i 
England. I Manchester studerade han företagsekonomi på Salford University. 
Abedi hade god relation till sin familj och bodde i ett relativt enkelt område men 
utan någon ekonomisk fattigdom (Björklund, 2017). 

 

4.2. Fas 2: ”Krisen” 
 
 
4.2.1. Akilov 

 
Rakhmat Akilov nekades uppehållstillstånd (asyl) i Sverige på grund av icke tro-
värdiga anledningar till att få stanna. Detta bidrog till att Akilov började röra sig i 
kretsar präglade av narkotika och kriminalitet. I Sverige fick Akilov sociala pro-
blem och hade inga vänner. Efter att Akilov skilt sig från sin fru, som blev kvar i 
Turkiet, och sina fyra barn som blev kvar i Uzbekistan tror Akilovs broder att han 
blev svartsjuk, men vet inte varför. Rakhmat Akilov led av en längtan att dö då 
han var trött på livet. Akilov hade vidare även under år 2015 försökt ta sig till Sy-
rien för att strida för IS men stoppades (Flores, 2017 & Mosesson, 2018).  
 
 
4.2.2. Bouhlel 

 
Mohamed Bouhlel hade innan dådet nyligen separerat från sin fru och deras tre 
barn. Bouhlel var även sedan tidigare psykiskt sjuk som han fått lönlös hjälp mot. 
I sitt tidigare liv har Bouhlel dömds för våld, stöld och skadegörelse och drygt ett 
år innan dådet utfördes dömdes Bouhlel till sex månaders fängelse för misshandel. 
Efter separationen från sin fru och barn drabbades han även av djup depression 
och sorg. Vidare hade Bouhlel en kort tid innan attacken fått höra av en vän han 
druckit alkohol med att han inte var värd något då vännen sagt det under deras 
träff (Svahn, 2016 & de la Reguera, 2016). 
 
 
4.2.3. Abedi  
 
Salman Abedi skall innan dådet ha ansett att araber i Storbritannien behandlas 
orättvist då en muslimsk vän till Abedi mördades drygt ett år innan attacken. Detta 
tog mycket hårt på honom då mordet enligt Abedi gick obemärkt förbi av de som 
man beskriver som ”otrogna” britterna (Björklund, 2017).   
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4.3. Fas 3: ”Sökandet” 
 
 
4.3.1. Akilov 
 
Rakhmat Akilov ska ha varit trött på livet efter tidigare nämnda motgångar.    
Denna trötthet har även främjat ett sökande. Han ska vidare ha planerat att dö un-
der attacken eftersom att begå självmord enligt Akilovs tro betraktas som en synd 
vilket medför ”en plats i helvetet” (Mosesson, 2018).  
 
 
4.3.2. Mohamed 

 
Utifrån det avsedda materialet existerar det ingen redogörelse för Mohamed 
Bouhlels sökande fas.  

 
 

4.3.3. Abedi  
 

Utifrån det avsedda materialet existerar det likt Mohamed Bouhlel ingen redogö-
relse för Salman Abedis sökande fas.  
 

4.4. Fas 4: ”Mötet med en ny livstolkning” 
 

 
4.4.1. Akilov 
 
Akilov ska ha mött den nya livstolkningen i samband med hans resa till Turkiet 
där han också påståtts ha radikaliserats. Vidare har detta möte även fortsatt senare 
över internet där han kunnat ta del av den nya livstolkningen mer frekvent (Nät-
verket bakom Akilov, 2018).  
 
 
4.4.2. Bouhlel 
 
Mohamed Bouhlels möte med hans nya livstolkning ska ha skett, enligt materi-
alet, över internet. Bouhlel ska som tidigare sagts ha haft ett stort intresse för våld 
och även sökt på radikala islamistiska hemsidor. Han ska även ha kontaktats av en 
IS-medlem drygt två veckor innan dådet enligt Bouhlels farbror (Kärnstrand, 
2016).  
 
 
4.4.3. Abedi 

 
Salman Abedi ska månaden innan attacken ha rest till Libyen flera gånger för att 
träffa personer från gruppen ”katibat al-battar” (”de heligas svärd”), vilka han 
även ska ha haft fortsatt kontakt med efter sin resa hem till Manchester. Abedis 
bror misstänks även ha haft kopplingar sympatiserat till den islamiska staten och 
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Abedi ska även ha rest till Syrien där han enligt materialet troligtvis mött sin nya 
livstolkning (Björklund, 2017).  
 
Då det som tidigare sagts är svårt att skilja mellan de faser som löper efter den 
fjärde skrivs därför de resterande faserna samman under kategorin ”Det nya livet”.  
 

4.5. Fas 5 – 7: ”Det nya livet” 
 
 

4.5.1. Akilov. 
 
Det ”nya livet” för Rakhmat Akilov har inneburit ett ökat engagemang för hans 
nya tillhörighet och grupp. Bekanta till Akilov har berättat att han blivit allt mer 
extrem efter sin kontakt med den nya gruppen och livstolkningen. Trots att Akilov 
förespråkade militant islamism och gillade den nya gruppen var han inte en from 
muslim då han, enligt bekanta, inte ens visste hur han skulle be i en moské (Flo-
res, 2017).  
 
 
4.5.2. Bouhlel 

 
Det nya livet för Mohamed Bouhlel innebar ett ökat engagemang för den nya livs-
tolkningen. Bouhlel ska ha uppgett att han odlat skägg av religiösa skäl och lyss-
nat, i sin bil, på samt gjort dagliga sökningar, via internet, av Koranen. Trots detta 
menar nära bekanta till Bouhlel att han inte var en from muslim då han åt fläsk, 
tog droger och inte gick till moskén (Kärnstrand, 2016).  
 

 
4.5.3. Abedi  

 
Det nya livet för Abedi ska ha förändrat honom från att vara en vanlig fotbollsin-
tresserad cannabisrökande tonåring till att leva efter radikala islamistiska livstolk-
ningar. Abedi ska även ha gett grannskapets moskés imam en mordisk blick när 
han tog avstånd från islamiska staten i sin predikan (Björklund, 2017). 
 

4.6. Analys 
 
Den kommande analys, som är en sammanställning av samtligt resultat, kommer 
att gå igenom likheter och skillnader mellan de tre fallen utifrån omvändelsete-
orins premisser då studien gjorts med en deduktiv ansats. Analysen avser därmed 
först att redogöra för vilka riskfaktorer som kan utrönas från resultatet för att se-
dan förklara om och vilka likheter samt skillnader resultatet av materialet visar på. 
Vidare kommer analysen granska om omvändelseteorins förklaring av den reli-
giösa radikaliseringen är applikabel eller ej och till sist analysera de existentiella 
dimensionernas roll och likheter eller skillnader.  
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De riskfaktorer som utrönas från resultatet och som analysen avser att redogöra 
för är nedanstående tabell. 
 
Tabell 3. Tabell över personliga och psykologiska riskfaktorer för religiös radika-
lisering till våldsbejakande islamistisk terrorism enligt DN´s artiklar.  
 
  

               Personliga och psykologiska riskfaktorer 
1.Mental ohälsa / Psykologiska problem 
2.Social Isolering 
3.Utsatthet för radikal propaganda  
4.Tidigare kriminalitet  
5.Benägenhet för/till våld 
6.Rest till konflikt / ”träningsområde”  
7.Familjekonflikter  
8.Sökandet efter känslan av att tillhöra en 
grupp 
9.Relation till radikala föräldrar eller annan 
familj  
10.Närvarande av karismatisk ledare 
11.Känsla av sorg 

 
 
Fas 1: Omvändelseteorins första fas, kontexten, är den fas som å ena sidan, utifrån 
tolkningen av resultatet, ter sig som minst väsentlig och avgörande i omvändelse-
processen då denna rent deskriptivt beskriver bakgrunden och omgivningen. Men 
å andra sidan ter denna fas sig också som den mest betydelsefulla och avgörande 
då denna är en grund och förutsättning för de kommande faserna. Även om denna 
fas är den som skiljer sig mest åt förövarna emellan och att denna är under konti-
nuerlig förändring då processen är utifrån teorins premisser dynamisk så är det 
också denna fas som är mest lik mellan de tre terroristerna. Denna fas är mest lik i 
den mån att den återfinns i hos respektive terrorist och utgör en grund för samtliga 
riskfaktorer.  
 
 
Riskfaktor Exempel på kontexten 
1. Bouhlel: Led av psykisks sjukdom. Fick ingen adekvat hjälp.  
2. Akilov: Skilsmässa från fru. Levde ensam i Sverige utan vänner 

och barn. 
 
Bouhlel: Skilsmässa från fru och tre barn. 
 
Abedi: Gick från att vara en ”vanlig ungdom” till att avskärma sig 
från omvärlden. 

3. Akilov: Blev utsatt under sin resa till Turkiet och har fortsatt haft 
kontakt över internet efter detta.  
 
Bouhlel: Blev utsatt via internet. Sökte på våldsbejakande hemsi-
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dor.  
 
Abedi: Reste flera gånger till Libyen och Syrien för möte med ra-
dikala personer.  

4. Akilov: Rörde sig i kretsar av narkotika och kriminalitet efter ne-
kad asyl. 
 
Bouhlel: Tidigare dömd för våld, stöld, skadegörelse och miss-
handel. 

5. Akilov: Hade under 2015 försökt ta sig till Syrien för att kriga för 
IS. 
 
Bouhlel: Tidigare dömd för misshandel, skadegörelse och våld.  

6. Akilov: Reste till Turkiet och Syrien. 
 
Abedi: Reste flera gånger till Libyen och Syrien. 

7. Akilov: Skild från fru och barn. 
 
Bouhlel: Skild från fru och barn. 

8. Akilov: Sökte efter att få vara med i IS. 
 
Bouhlel: Sökte efter att få vara med i IS. 
 
Abedi: Sökte efter att få vara i IS. 

9. Abedi: Både far och bror förespråkade radikal islamism.  
10. Akilov: Hade närvarande av karismatisk ledare via sin resa till 

Turkiet och kontakt över internet. 
 
Abedi: Hade kontakt och närvarande från person Abedi träffat i 
Libyen och Syrien. 

11. Akilov: Led av en längtan inför döden. Blev deprimerad efter 
skilsmässa.  
 
Bouhlel: Blev djup deprimerad efter skilsmässa. 
 
Abedi: Led av sorg efter mord på nära vän.  

 
 
Fas 2: Mohamed Bouhlel, Salman Abedi och Rakhmat Akilov har alla haft samma 
riskfaktorer i fasen ”kris” i den mån att de alla genomgått social isolation, haft 
benägenhet för/till våld samt haft en känsla av djupare sorg vilket utgjort en kris 
hos dem som varit den kanske tydligaste bidragande orsaken till den religiösa ra-
dikaliseringen. Dock visar analysen vidare att Akilov och Bouhlel är de två som i 
denna fas också genomgått en kris inom familjerelationer vilket inte Abedi hade 
eftersom de två förstnämnda skilt sig och bott utan familj. Och ytterligare visar 
resultatet att Bouhlel endast var den som var psykiskt sjuk vilket inte de andra var. 
 
 
Riskfaktor  Exempel på krisen 
1. Bouhlel: Led av psykisk sjukdom. 
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2. Akilov: Fick sociala problem i Sverige och hade inga vänner eller 
familj. 
 
Bouhlel: Levde ensam i Frankrike.  
 
Abedi: Isolerade sig gradvist mot omvärlden efter död av vän. 

3.  Akilov: Blev utsatt under sin resa till Turkiet och har fortsatt haft 
kontakt över internet efter detta.  
 
Bouhlel: Blev utsatt via internet. Sökte på våldsbejakande hemsidor.  
 
Abedi: Reste flera gånger till Libyen och Syrien för möte med radi-
kala personer. 

4. Akilov: Rörde sig i kretsar av narkotika och kriminalitet efter nekad 
asyl. 
 
Bouhlel: Tidigare dömd för våld, stöld, skadegörelse och misshandel. 

5. Akilov: Hade under 2015 försökt ta sig till Syrien för att kriga för IS. 
 
Bouhlel: Tidigare dömd för misshandel, skadegörelse och våld. 

6. Akilov: Reste till Turkiet och Syrien. 
 
Abedi: Reste flera gånger till Libyen och Syrien. 

7. Akilov: Skild från fru och barn. 
 
Bouhlel: Skild från fru och barn. 

11. Akilov: Led av en längtan inför döden. Blev deprimerad efter skils-
mässa.  
 
Bouhlel: Blev djup deprimerad efter skilsmässa. 
 
Abedi: Led av sorg efter mord på nära vän. 

 
 
Fas 3: Vid den tredje fasen som är den ”sökande” pekar analysen endast på att det 
tydligt visats hos Rakhmat Akilov tidigare liv innan attacken, även om det högst 
troligt varit en process de andra också gått igenom.  
 
 
Riskfaktor  Exempel på sökandet 
8. Akilov: Sökte efter alternativa världssyner efter många motgångar i 

livet. Fann en som passade hans vilja att dö.  
 
 
Fas 4: Under denna fas pekar analysen på att Akilov och Abedi varit mest lika i 
den mån att de båda uppfyller samma fyra riskfaktorer, vilka kan ses i figur sex. 
Även Bouhlel har haft riskfaktorer under denna fas men endast två. Gemensamt 
för samtliga är att de alla uppfyller faktorerna social isolation och utsatthet för 
radikal propaganda vilket även analysen pekar på vara de mest avgörande fak-
torerna, i kombination med varandra, för den religiösa radikaliseringen. 
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Riskfaktor  Exempel på mötet med en ny livstolkning  
2. Akilov: Den sociala isolering Akilov genomgick resulterade i ett 

möte med en ny livstolkning.  
 
Bouhlel: Den sociala isolering Bouhlel genomgick resulterade i upp-
täckten av den nya livstolkningen.  
 
Abedi: Den sociala isoleringen blev en konsekvens av den nya livs-
tolkningen Abedi mötte. 

3. Akilov: Blev utsatt under sin resa till Turkiet och har fortsatt haft 
kontakt över internet efter detta.  
 
Bouhlel: Blev utsatt via internet. Sökte på våldsbejakande hemsidor.  
 
Abedi: Reste flera gånger till Libyen och Syrien för möte med radi-
kala personer. 

6. Akilov: Reste till Turkiet och Syrien. 
 
Abedi: Reste flera gånger till Libyen och Syrien. 

10.  Akilov: Hade närvarande av karismatisk ledare via sin resa till Tur-
kiet och kontakt över internet. 
 
Abedi: Hade kontakt och närvarande från person Abedi träffat i Li-
byen och Syrien. 

 
 
Fas 5–7: Då de tre sista faserna ofta sätts samman under en övergripande kategori 
som kallas ”det nya livet” visar resultatet på att de alla i och med ett inkliv i den 
fjärde fasen utsatts för radikal propaganda. De har även hamnat i en grupp, eller 
åtminstone fått en känsla av att man tillhör en grupp, samt att man blir ännu mer 
övertygad om att kliven till nästa fas/indoktrineringen av den radikala religiosite-
ten är rätt. Detta har även påverkat respektive individ att uttrycka sin nya tillhö-
righet påtagligt vilket har kunnat påträffas hos samtliga.  
 
 
Riskfaktor  Exempel på det nya livet 
10. Akilov: Det nya livet innebar ett ökat engagemang för den nya livs-

tolkningen vilket i samband med närvarande av karismatisk ledare 
blev ännu starkare. 
 
Bouhlel: Det nya livet, trots att Bouhlel inte sågs som en from mus-
lim, innebar att han odlat skägg av religiösa skäl och dagligen lyssnat 
på koranen samt sökt via internet. 
 
Abedi: Det nya livet innebar en övergång till ett liv av radikal 
islamism vilket innebar, i samband med närvarande av karismatisk 
ledare, ett liv med extrem världssyn. 
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Den existentiella dimensionen är som nämnt tvådimensionell. Materialet skriver 
inte uttryckligen om de existentiella behoven, men utifrån min analys kan följande 
tabell redogöra för den brist på de behov som kan antas behöva uppfyllas och ut-
gör därmed riskfaktorer. Analysen pekar på att samtliga individer uppsatsen avser 
att studera uppfyller de åtta teman som listas nedan. Detta innebär att samtliga 
terrorister exempelvis inte känt en helhet och integration eller hoppfullhet och 
optimism inför livet. Vidare pekar analysen således på att avsaknaden av dessa 
åtta dimensioner därmed utgjort en risk för att de tre terroristerna att religiöst ra-
dikaliseras.  

Vad som skulle kunna tolkas av resultatet är dock att de tre individerna 
besuttit en existentiell/andlig styrka och kontakt samt personlig tro i och med de-
ras möte med den nya livstolkningen, vilket även kan ha hjälpt de tre att hantera 
olika skeenden i livet som denna analys tyder på är respektive kris. Därav visar 
tabellen nedan endast de riskfaktorer som tydligt kunnat påvisas i resultatet.  
Beroende på hur man förhåller sig till den existentiella dimensionen kan de alla 
tre också ha uppfyllt de åtta aspekterna i den mån att grupptillhörigheten påverkat 
dem till den grad att exempelvis meningen med livet är att dö för Islamiska staten, 
vilket i sin tur också kan ha gett dem harmoni och inre frid i livet. Men då studien 
avser att förklara den religiösa radikaliseringen in till detta stadium utgår analysen 
från de existentiella dimensionerna som endast riskfaktorer.  
 
Existentiell dimension – riskfaktor Namn 
Brist på mening i/med livet  Akilov + Bouhlel + Abedi  
Brist på helhet och integration Akilov + Bouhlel + Abedi  
Brist på hoppfullhet och optimism  Akilov + Bouhlel + Abedi  
Brist på harmoni och inre frid Akilov + Bouhlel + Abedi  
Brist på existentiell/andlig styrka och 
kontakt 

 

Brist på personlig tro   
Brist på förundran inför omgivningen  Akilov + Bouhlel + Abedi 

4.7. Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka likheter och skillnader som 
funnits hos respektive terrorist, Rakhmat Akilov, Mohamed Bouhlel och Salman 
Abedi. Detta med avseende på riskfaktorer utifrån Lewis R. Rambos omvändelse-
teori och med avseende på vad den svenska nyhetsmediet Dagens Nyheter presen-
terar. Vidare har syftet även varit att analysera den existentiella dimensionens åtta 
teman som riskfaktorer för att likväl här bedöma till vilka likheter och skillnader 
som funnits hos de tre terroristernas tidigare liv innan attackerna. Uppsatsen un-
dersöker först och främst enskilt varje individs tidigare liv, innan dådets skeende, 
och vidare jämförs de utrönande koderna emellan för att se till ovannämnda av-
sikt. Uppsatsen grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys vars intention är att bi-
dra med ytterligare kunskap om vilka riskfaktorer som tidigare terrorister besuttit 
samt om Rambos omvändelseteori på ett lämpligt och bra sätt kan förklara den 
religiösa radikaliseringen till våldsbejakande islamistisk terrorism eller ej.  
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Fråga 1: Är Lewis R. Rambos omvändelseteori en teori som kan förklara reli-
giös radikalisering till våldsbejakande islamistisk terrorism och kan denna 
teorins faser stödja identifieringen av riskfaktorer och existentiell ohälsa? 
 
Utifrån den tolkning och analys som kunnat fås fram av resultatens alla delar fann 
jag att Rambos omvändelseteori är en teori som till stor del är lämpad för att för-
stå och förklara den religiösa radikaliseringsprocessen som förts hos de tre terro-
risterna enligt DN´s artiklar. 

Då analysen pekar på att det går att identifiera flertalet likheter och skill-
nader mellan de tre individerna visar det att det finns genomgående trender hos 
samtliga vilket i sin tur demonstrerar att teorin kan vara ett bra alternativ för att 
förklara den religiösa radikaliseringens omvändelseprocess. Trots att det rått vissa 
skillnader mellan Akilov, Bouhlel och Abedi är slutsatsen att de alla på ett eller 
annat sätt genomgått respektive fas som teorin omfattar, även om de olika riskfak-
torerna visat sig kunnat variera och överlappa varandra. På så vis är slutsatserna 
att teorin även berör den religiösa radikaliseringen som en individuell process där 
respektive fall upplevs varierande på grund av olika förutsättningar och kontext.  
Slutsatsen är vidare att omvändelseteorin är en dynamisk process, vilket innebär 
att alla dess faser överlappar och påverkar varandra samt att den inte är så begrän-
sad till ett kausalt ”steg-för-steg-tänk”, även om denna struktur har en mening och 
logisk sammansättning då det annars hade blivit allt för rörigt. Den dynamiska 
processen har blivit extra påtaglig eftersom fasen ”sökandet” är den enda som 
endast förekommer i ett fall, och gör det enskilt. Resterande faser som kan återses 
i de tabeller som visas i analysen kan förekomma flertalet gånger och ofta i sam-
band med varandra vilket är en indikation på att det kausala ”steg-för-steg-tänket” 
till större del är av mer strukturella skäl än avgörande.  

De olika fasernas dynamiska steg kan alla identifiera olika riskfaktorer och 
lika existentiella dimensioner hos de tre terroristerna, även om processen blir svår 
då som nämnt samtliga överlappar varandra. Att endast använda Rambos teori för 
att förklara religiös radikalisering blir därmed svårt eftersom teorin omfamnar allt 
från födelse till död. Omvändelseteorin fungerar således bättre i kombination med 
något mer konkret, vilket i denna studie varit teorierna kring riskfaktorer samt de 
existentiella dimensionerna. De faserna teorin nämner i kombination med de 
andra teorierna underlättar därför identifieringen av riskfaktorer och existentiella 
dimensioner i den mån att omvändelseteorin också konkretiserar delar av ett liv 
genom att ha designerade livsfaser vilket bidrar till en tydligare urskiljning av att 
vissa delar i ett helt livsomlopp framkommer som extra markanta.  
 
 
Fråga 2: Vilka likheter och skillnader, beträffande riskfaktorer, går det att 
urskilja hos de tre religiöst radikaliserade personerna som utfört de tre ter-
rorbrotten på ”Drottninggatan, i Manchester och Nice”, utifrån beskrivning-
en i Dagens Nyheter?  
 
Sammantaget pekar analysen på att det rått en del skilda, men till övervägande del 
lika riskfaktorer för de tre terroristernas religiösa radikalisering. De likheter resul-
tatet visar att alla haft är som nämnt social isolation, benägenhet för/till våld, en 
känsla av djupare sorg, utsatthet för radikal propaganda samt sökandet efter käns-
lan av att tillhöra en grupp. Vidare är Rakhmat Akilov mer lik Mohamed Bouhlel 
och Salman Abedi än vad de två sistnämnda är varandra då Akilov både ”uppfyll-
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ler” faktorerna ”rest till konfliktområde/träningsområde” likt Abedi har samt ”fa-
miljekonflikt” likt Bouhlel har. Akilov och Bouhlel har fortsatt båda tidigare kri-
minella bakgrunder medan Akilov och Abedi, vad materialet visar på, utsatts för 
faktorn ”närvarande av karismatisk ledare”.  

Sammanställt av de tabeller som visas i analysen har Akilov löpt risk för 
att religiöst radikaliseras enligt ovanstående faktorer där han ”uppfyller” nio av 
dessa. Bouhlel ”uppfyller” inom motsvarande faktorer åtta gånger och Abedi, uti-
från samma premisser, ”uppfyller” sju faktorer. Vidare pekar analysen på att Aki-
lov och Bouhlel genomgått lika riskfaktorer sju gånger, och motsvarande har Aki-
lov och Abedi också genomgått sju lika faktorer. I motsats har däremot bara 
Bouhlel och Abedi genomgått fem lika faktorer och är därför enligt denna slutsats 
mest olika.  
 
 
Fråga 3: Vilka likheter eller skillnader hos de tre terroristernas finns det uti-
från den existentiella dimensionens åtta teman? Vad har den existentiella 
dimensionen för roll i den religiösa radikaliseringen? 
 
Slutsatsen grundar sig i att det finns mer likheter än skillnader hos de tre terroris-
terna utifrån den existentiella dimensionen. Detta beror på att studien avser att 
förklara den religiösa radikaliseringens riskfaktorer, vilket i sin tur visar att de tre 
terroristerna alla haft en brist på samtliga teman, med en potentiell avvikelse på 
temat ”brist på existentiell/andlig styrka och tro” samt ”brist på personlig tro”.  
Den existentiella dimensionens roll hos de tre terroristernas religiösa radikali-
sering har varit en pådrivande riskfaktor för radikaliseringen. Detta eftersom alla 
åtta aspekter sammantaget utgör den existentiella hälsodimensionen där alla delar 
behöver tas i beaktande för att kunna säga något om den existentiella hälsan i stort 
(Melder, 2014, s. 2–5). En brist på existentiell hälsa medför således ett tomrum i 
livet som behöver fyllas och i kombination med exempelvis radikal propaganda 
och en känsla av gemenskap utgör därför detta tomrum en risk för att religiöst 
radikaliseras.  
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Kapitel 5 Diskussion 

I detta kapitel presenteras reflektioner över teorier, metod och empiri som under-
sökningen använt sig av. Vidare kommer kapitlet att redogöra samt reflektera om 
studien har bidragit med någon ny kunskap och över frågeställningar som i fram-
tiden kan vara aktuella att undersöka. Jag kommer även att diskutera mina resultat 
i analysen och hur de förhåller sig till tidigare forskning.  

 

5. Teoretisk reflektion 
 
Denna studie har utgått ifrån de tre teorierna Rambos omvändelseteori, Cecilia 
Melders existentiella dimensioner och teorin kring risk och friskfaktorer som fun-
nits i Kamaldeep S. Buhis artikel ”A public health approach to understanding and 
preventing violent radicalization”.  

Rambos omvändelseteori är en teori som till större del kan förklara den re-
ligiösa radikaliseringen som skett hos respektive terrorist studien avser att under-
söka. Teorin är bra i den mån att den omfattar och delar upp de sju faserna varav 
näst intill samtliga faser går att påträffas hos de tre terroristerna, med en avvikelse 
hos Bouhlel och Abdies ”sökande” fas. Det teorin fallerar i är oklarheten i vad de 
olika faserna faktiskt innebär och hur de definieras enligt Rambo själv. Detta bi-
drar även till att teorin lätt tenderar att bli allt för bred för att kunna användas på 
empiriska fall. Det blir svårt att med en så pass allomfattande teori veta vad som 
kan exkluderas från undersökningen och inte. På så vis tappar teorin också trovär-
dighet då den explicit inte säger något om det enskilda fallet samtidigt som den 
omfamnar de tre individernas hela liv då den är en kontinuerlig och dynamisk 
process.  

Melders teori om existentiella dimensioner blir också lätt blir en aning dif-
fus att använda för att förklara religiös radikalisering och för att analysera studiens 
resultat. Detta eftersom dess dimensioner, likt Rambos faser, överlappar varandra 
och blir svåra att separera. I och med att dessa dimensioner är så pass lika tenderar 
det att automatiskt bli att om de tre terroristerna inte, exempelvis, känner en inre 
frid så besitter de inte någon av de resterande dimensionerna heller. Det hade un-
derlättat, likt Rambos teori, om det hade funnits en tydligare skiljelinje mellan de 
olika faserna/dimensionerna. Detta hade medfört att det lättare hade kunnat resul-
tera i skillnader, och inte bara likheter, hos de tre terroristerna.   

Teorin kring riskfaktorer avser att redogöra för att det finns olika faktorer 
som kan förklara att en individ kan religiöst radikaliseras till våldsbejakande 
terrorism. De faktorer teorin besitter är i mångt och mycket relevanta då de alla 
kan ha en avgörande roll. I denna undersökning tenderade dock flertalet att inte 
tas upp i materialet vilket bidrar till att en helhetsbild om teorin är bra eller ej för 
att förklara religiös radikalisering överlag fallerar. De riskfaktorer som går att 
finna utgör dock en bra grund för att ge en helhetsbild över de tre terroristernas 
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tidigare liv och är därför en teori som på en ytlig nivå kan förklara varför och hur 
den religiösa radikaliseringen skett.  

5.1. Metodisk reflektion 
 
Valet av den kvalitativa metoden har i denna studie generellt sätt fungerat bra. En 
kvalitativ metod och analys innebär att forskaren finner intresse i att fördjupa sig i 
ett materials innehåll. Då studien utgått ifrån en deduktiv ansats innebär detta att 
studien varit teoristyrd. Att analysera textmaterialet deduktivt har underlättat pro-
cessens gång då detta reducerat till vad som undersökts. Det som dock har varit 
svårt i valet av metod är att undersökningen utgått ifrån tre teorier samtidigt vilket 
har resulterat i mycket jobb med att läsa om materialet flertalet gånger. Men detta 
har å andra sidan också bidragit till ett noggrannare arbete vilket stärker trovär-
digheten i resultatet och analysen.  

En nackdel med valet av metoden är vidare att min personliga bias i kom-
bination med en teoristyrd blick medfört till en nästan omöjlighet i att vara helt 
neutral och objektiv. Detta kan ha påverkat min tolkning av materialet mer än jag 
vill vilket även återspeglar validitetskriteriet om förförståelse. Denna punkt har 
försökt besvaras i delen kring förförståelse men trots denna medvetenhet har min 
bias högst troligt präglat studien, även om inte så mycket. 

Ytterligare brister i studien kan ha varit val av material. Då studiens syfte 
är att undersöka Dagens Nyheters presentation av de tre terroristernas tidigare liv 
begränsades valen mycket. Det som hade kunnat göras annorlunda, för att få en 
bättre helhetsbild, hade varit att inkludera fler mediekanaler för att på så vis få fler 
infallsvinklar. Att endast studera en källa reducerar materialet väldigt mycket vil-
ket i sin tur resulterar i ett snävare perspektiv.  

De tidigare nämnda validitetskriterierna anser jag uppfylls genomgående i 
studiens gång. En brist kan dock ha varit att det inte tillräckligt tydligt och ofta 
redogjorts för mina tidigare föreställningar och värderingar. Detta har som nämnt 
försökts klarläggas i delen om forskarposition men en mer djupgående förklaring 
hade inte minskat validiteten i studien.  

5.2. Empirisk reflektion  
 
Resultaten i min undersökning stämmer till stor del överens med det Furgeson och 
Binks kommit fram till i sin studie (2015). De två forskarnas studie resulterade i 
att det krävs omfattande modeller som omfamnar alla plan för att förstå radikali-
sering och engagemang för terrorism. Likt mina resultat, visar sig Rambos teori 
bra i just det avseendet att den omfattar alla plan ett liv omfamnar. Även om en 
tydligare distinktion hade underlättat och varit bättre för att använda på empiriskt 
material.  

Vidare kommer även Leistedt (2016), Karagiannis (2012) och Verkuyten 
(2018) alla fram till liknande resultat i sina studier. De tre forskarnas studier me-
nar, likt min, Furgeson och Binks, att radikalisering är ett komplext fenomen med 
multidimensionella aspekter i avseendet på orsaksfaktorer. Detta framkommer 
tydligt i min studie då de tre terroristerna haft både skilda och lika riskfaktorer. 
Ytterligare resulterar de alla i att radikaliseringsprocessen är en individuell men 
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dynamisk process trots att det går att tydas vissa likheter hos de radikaliserade, 
precis som det gjorts i min studie. Det som skiljer resultaten ifrån varandra är 
dock att vi alla kommit fram till en del olika riskfaktorer. Samtliga relaterar till 
det personliga psyket men skillnaden är att de olika studierna, exempelvis att 
Karigiannis, påvisat att politiskt missnöje varit en bidragande faktor medan min 
studie resulterat i andra så som social isolation.  

5.3. Bidrag 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka likheter och skillnader inom riskfak-
torer och de existentiella dimensionerna de tre terroristerna haft samt om Rambos 
omvändelseteori är en teori som kan förklara den religiösa radikaliseringen de 
genomgått.  

Uppsatsens bidrag är att den visar att den religiösa radikaliseringen som de 
tre terroristerna genomgått har sett delvis olika och delvis lika ut med avseende på 
riskfaktorer. De faktorer som framkommit indikerar på att det går att se ett möns-
ter för bidragande faktorer till religiös radikalisering men att det fortfarande är en 
individuell process.  

Vidare bidrar uppsatsen med att applicera omvändelseteorin på tre empi-
riska fall, vilket resulterat i att det är en teori som till stor del på ett bra sätt förkla-
rar de faser en person som genomgår i en religiös radikalisering än om en modifi-
ering i distinktionen mellan faserna hade underlättat då teorin är allt för omfat-
tande.  

Till sist: uppsatsen bidrar med att undersöka om de existentiella dimens-
ionera haft någon betydelse för den religiösa radikaliseringen och likheter samt 
skillnader mellan de tre terroristerna. Denna teori har i studien visats vara en 
aning svår att använda för att förklara den religiösa radikaliseringen vilket resulte-
rat i att den vidare bör utvecklas likt Rambos med en tydligare distinktion mellan 
de olika dimensionerna.  

5.4. Avslutande reflektioner 
 
Vad jag har kunnat uppleva i denna studie så har materialet, alltså Dagens Nyhet-
er, reducerat en bredare helhet över de tre terroristernas tidigare liv. Det material 
nyhetsbyrån publicerat har genomgående fokuserat på riskfaktorer, exempelvis 
psykisk ohälsa och tidigare kriminalitet. Vad som vore intressant att forska vidare 
kring hade varit, utifrån samma teorier och premisser, annat material som visar på 
friskfaktorer som kunnat motverka den religiösa våldsbejakande radikaliseringen 
och vilka skillnader samt likheter man då hade kunnat explicera. Detta tror jag 
hade kunnat bidra till forskningen mycket i den mån att fler perspektiv kommer in 
än de med bara ”nyhetsvärde”.   

Vidare skulle det även vara intressant vid en allt större och mer omfat-
tande studie, om möjligheten fanns, att intervjua religiöst radikaliserade terrorister 
där de själva får beskriva de faktorer som drivit på omvändelseprocessen hos dem 
för att där också kunna utröna likheter och skillnader. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att kvalitativt och deduktivt analysera om Rambos 
omvändelseteori, vilken utgjort det huvudsakliga teoretiska perspektivet, på ett 
bra sätt kan förklara den religiösa radikalisering Rakhmat Akilov, Mohamed 
Bouhlel och Salman Abedi genomgått. Vidare har studien avsett att undersöka 
vilka likheter och skillnader som kunnat påvisas hos de tre terroristerna i avseende 
på riskfaktorer och de existentiella dimensionernas, för att till sist kort redogöra 
för vad de existentiella dimensionerna haft för roll i omvändelsen.  

Arbetsmetoden har grundat sig i ”sortering, reducering och argumente-
ring” som hämtats ur Ahrne och Svenssons bok (2015). Metoden har inneburit en 
grundlig genomläsning av materialet för att vidare, för hand, koda och bilda un-
derkategorier med avseende på riskfaktorer. De huvudkategorier som använts har 
hämtats ur Rambos teoris sju olika faser där en kategori representerar fas ett etce-
tera.  

Slutsatsen av de ovan nämnda problemställningarna menar att omvändel-
seteorin är applikabel i förklarandet av religiös våldsbejakande radikalisering men 
bör användas i kombination med andra då den annars tenderar att bli för bred och 
diffus. Till övervägande del har de tre terroristerna haft mest lika riskfaktorer men 
det har också rått en del skilda. Den av de tre terroristerna som utsatts för flest 
riskfaktorer enligt DN´s beskrivning är Akilov. Inom de existentiella dimension-
erna har det rått mest likheter för terroristerna då studien avser att förklara riskfak-
torer. Därav har också dess roll haft en betydelse för den religiösa radikaliseringen 
eftersom en brist på en eller flera dimensioner skapar ett tomrum i livet som be-
höver fyllas.  
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