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Inledning 
Islamiska Statens (IS) frammarsch är svår att förbigå, deras propagandavideos sprids på 

sociala medier och nyhetssändningar visar hur människor flyr från sina hem för att undgå 

terrorgruppens brutalitet. Det är inte bara i de områden som IS anser som sitt territorium som 

de skapar rädsla utan även i form av attacker mot samhällen i andra delar av världen. När den 

här uppsatsen skrevs skedde attackerna i Paris den 13 november 2015, där IS pekas ut för att 

ligga bakom dåden.
1
 Sammanlagt dödades 132 personer i attackerna och 300 personer 

skadades, varav 80 allvarligt.
2
 Detta skedde inte ens ett år efter attacken mot satirtidningen 

Charlie Hebdos redaktion, även den i Paris, där tolv personer sköts ihjäl. Även denna attack 

tros IS ligga bakom.
3
 Precis innan attackerna i Paris i november började SVT vetenskap en 

serie om vad som tros kan ligga bakom IS lyckade rekrytering av européer. Forskning visar 

att det i många fall inte är religiös tro som ligger bakom beslutet att kriga för IS, utan att andra 

faktorer ligger bakom, oftast en mer social kontext.
4
  

IS vill upprätta en islamisk stat, på sina egna villkor. Det handlar således inte endast om 

terrorism utan en organisation som både har en armé och samhällsliknande strukturer i ett 

visst geografiskt område, främst i Syrien och Irak. Till skillnad från andra islamistiska 

terrororganisationer, som exempelvis al-Qaida, vill IS inte bara väcka den muslimska världen 

genom våld och tvinga ut västerländskt inflytande från mellanöstern. De vill dessutom bygga 

en stat, rena den från det onda och sedan expandera den.
5
 IS är en sunnitisk salafistisk 

jihadistisk organisation som därmed hänvisar sin ideologi till tidiga uppkomsten av islam,
6
 

vilket också blir ett sätt att legitimera sina handlingar. Den rekrytering IS använder sig av har 

visat sig framgångsrik även i västerländska samhällen då påkostade rekryteringsvideor och 

engelskspråkig webbtidning riktar sig till den målgruppen.
7
 Rekryteringen har även visat sig 

framgångsrik i Sverige, då säkerhetspolisen meddelade i januari 2015 att det fanns 130 

bekräftade fall där svenskar rest för att kriga med IS, men att mörkertalet kan vara uppemot 

300 personer.
8
 Dessutom, räknat per invånare ligger Sverige bland de topp tre på listan över 

antal personer från europeiska länder som rest till Syrien och Irak för att kriga med IS. De 

andra två länderna är Belgien och Danmark.
9
  

Det är tydligt att mycket arbete behövs för att stoppa den här utvecklingen och det är av stor 

vikt att kartlägga hur arbetet går till, vilket till viss del kommer redogöras för i denna uppsats. 

Det finns tidigare forskning både sett till generell radikalisering och till IS och deras ideologi, 

men det finns i nuläget ingen tidigare forskning om det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande islamistisk extremism från islamiska organisationers perspektiv. Därför ämnar 

denna uppsats till att belysa detta problemområde. Detta sker genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med tre företrädare från tre olika islamiska organisationer. 

  

 

                                                           
1
 http://www.svt.se/nyheter/utrikes/is-bakom-terrordad-i-paris 

2
 http://www.svt.se/nyheter/utrikes/skottlossning-i-centrala-paris 

3
 http://www.svt.se/nyheter/utrikes/massakern-i-paris-detta-har-hant 

4
 http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/religion-inte-vagen-till-is 

5
 Byman 2015: 170 

6
 Alexander & Alexander 2015: 33-34 

7
 Byman 2015: 177 

8
 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapo-80-svenskar-har-atervant-fran-kriget 

9
 http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/religion-inte-vagen-till-is 
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Slutligen är det av vikt att poängtera från början att eftersom IS är en sunniislamistisk 

salafistisk jihadistisk grupp så är det sunniislam som menas när islam nämns, om ingenting 

annat uppges.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur ett urval av islamiska organisationer i 

Stockholm arbetar för att förebygga radikalisering och rekrytering till IS samt hur de ser på 

förebyggande arbete.  

Frågeställningarna har arbetats ut till följande: 

1. Hur arbetar islamiska organisationer för att förebygga radikalisering och rekrytering 

till IS?  

2. Vilka metoder anser de själva är mest lämpade och vilka svårigheter finns?  

3. Tror islamiska organisationer att islam kan användas i förebyggande syfte?  

4. Hur tror de att det påverkar att islamiska organisationer arbetar mot radikalisering?  

5. Vilka anser de islamiska organisationerna bör ta ansvar för att förebygga 

radikalisering?  

6. Hur tror islamiska organisationer att det förebyggande arbetet kan bli mer effektivt?  

Att svenskar rekryteras till IS har varit känt en längre tid, det görs försök att förstå varför unga 

svenskar blir lockade till att radikaliseras och rekryteras till IS samt hur detta problem ska 

lösas med förebyggande satsningar. Däremot har det inte forskats kring förebyggande 

satsningar från islamiska organisationers perspektiv, hur de ser på det förebyggande arbetet 

och vad de själva gör. Denna uppsats ämnar till att försöka bidra till den luckan i forskningen.  

Disposition 
Uppsatsen börjar med att kort redogöra för tidigare forskning, både forskning som använts i 

denna uppsats men även annan forskning av intresse. Den större delen av tidigare forskning 

som sedan används i denna uppsats redogörs bara i sin korthet under denna del för att sedan 

redogöras för mer ingående längre fram i uppsatsen. Detta följs senare av en bakgrund, 

uppdelad i två större delar. Den första delen ger en historisk bakgrund till IS, vilka de är och 

vad de vill, samt en ideologisk genomgång kring den salafi-jihadism som IS tillhör, som är en 

del av den radikalisering de valda grupperna vill motverka. Den andra delen ger ett teoretiskt 

perspektiv med modeller kring fundamentalism, aktivism, sociala rörelser och 

radikaliseringsprocesser.  

Därefter följer en del kring metod och material där det redogörs för urval, tillvägagångssätt, 

avgränsningar samt val av metod och analysverktyg, i det här fallet semistrukturerade 

intervjuer och tematisk analys. Uppsatsens sista del består först utav en kort beskrivning av 

verksamheterna sedan redovisning av intervjuerna indelat under olika teman, samt en 

avslutande reflektion kring det bearbetade materialet.  

Tidigare forskning  
Tidigare forskning kring terrorism finns det en hel del av, en äldre bok är Origins of 

Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind (1998), en antologi, 

redigerad av Walter Reich. I denna uppsats berörs ett kapitel ur denna antologi, nämligen 

Terrorist Psycho-logic: Terrorist Behavior as a Product of Psychological Forces” av Jerrold 
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Post (1998). I övrigt behandlas inte denna antologi då mer passande litteratur till mitt syfte 

kunde hittas. En ny bok som gavs ut 2015 är New Approaches to Countering Terrorism av 

Hamed El-Said som beskrivs vara den första att utveckla ett holistiskt ramverk för att bättre 

förstå faktorer som kan bidra till våldsbejakande extremism och hur program mot detta kan bli 

mer effektiva. Boken tar även upp skillnader mellan olika kulturer och lagstiftningar som kan 

påverka detta men han försöker samtidigt ha ett holistiskt hållningssätt. Denna bok gavs inte 

utrymme i denna uppsats då den inte direkt berör mitt syfte, däremot tas mycket annan 

intressant och relevant forskning upp.  

Mycket av den tidigare forskning som används i denna uppsats har koppling till 

religionspsykologi och tar hänsyn till sociala faktorer med både interpersonella processer och 

individens egen självbild. Två artiklar som använts i denna uppsats som har ett psykologiskt 

perspektiv är Kruglanski et al. (2014) och Kruglanski et al. (2007). Båda dessa artiklar tar upp 

radikaliseringsprocesser och även sociala och emotionella faktorer som kan tänkas ligga 

bakom en högre risk för radikalisering. Dessa redogörs för i större utsträckning under kapitlet 

teoretiska perspektiv. En modell som är kopplad till båda artiklarna av Kruglanski et al. är 

teorier kring Social Movement Theory (SMT) som jag främst lyft fram genom ett kapitel 

skrivet av Wiktorowicz i boken Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach 

(2004). SMT redogörs för i kapitlet under teoretiska perspektiv.   

Forskning kring IS har uppkommit främst de senaste åren, vilket inte är särskilt förvånande 

med tanke på deras frammarsch. En bok vid namn The Fall and Rise of the Islamic State av 

Noah Feldman gavs ut första gången 2008 och senare i en ny upplaga med en ny introduktion 

år 2012. Den ger en mer historisk bakgrund till tanken på en islamisk stat. En ny bok är The 

Islamic State: A Brief Introduction (2015) av Charles R. Lister som fokuserar mer på den 

organisation som finns idag inom IS. Med tanke på att den mesta forskningen tycks vara 

relativt ny och pågående har det inte funnits en uppsjö av litteratur men jag tycker mig ha 

hittat bra forskning, främst genom tre nypublicerade böcker. Dessa är The Islamic State: 

Combating the Caliphate Without Borders (2015) av Alexander och Alexander, Al Qaeda, the 

Islamic State, and the Global Jihadist Movement: What Everyone Needs to Know (2015) av 

Byman och Islamic Fundamentalism: An Introduction (2013) av Davidson. De två 

förstnämnda har fokus på IS, medan Davidson beskriver islamisk fundamentalism ur ett 

bredare perspektiv men beskriver den trosuppfattning som ingår i IS världsbild. Dessa tre 

böcker redogörs för i större utsträckning i bakgrundskapitlet.  

IS är en sunnitisk salafistisk jihadistisk organisation vars ideologi kommer att beskrivas 

längre fram. Eftersom IS bygger sin ideologi på salafism ska även tidigare forskning kring 

detta läggas fram. Den tidigare forskning som är framträdande inom området är i hög 

utsträckning den litteratur som läggs fram i bakgrundskapitlet gällande IS och deras ideologi. 

Den litteratur som varit mest användbar är en antologi redigerad av Meijer vid namn Global 

Salafism: Islam’s New Religious Movement (2009) där kapitlen av Hegghammer, Meijer och 

Paz har används. Antologin ger en bred beskrivning av salafism som ideologi och rörelse, 

vilka uttryck den kan ta och den stora variation som finns under denna ideologi. De kapitel 

som har fokuserats på i denna uppsats rör introduktionskapitlet och sedan de kapitlen som 

behandlar salafi-jihadism. För att få en bredare uppfattning av salafism rekommenderas denna 

antologi. En annan artikel som till stor del används i bakgrundskapitlet gällande salafism är 

artikeln Anatomy of the Salafi Movement (2006) där författaren Wiktorowicz delar in 

salafister i tre grupper, de puritana (purists), de politiska (politicos) och jihadisterna. Denna 

gruppering visar på hur salafism kan ta olika uttryck beroende på utövarna. Även detta 

kommer redogöras för senare i uppsatsen.  
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Bakgrund 

Islamisk fundamentalism 

Religiös fundamentalism har historiskt sett sitt ursprung i den amerikanska evangelikala 

protestantismen som en motreaktion till de kulturella trender som ansågs stå i strid med deras 

bokstavstroende bibelsyn.
10

 Religiös fundamentalism finns inom många olika religiösa grenar, 

däribland islam. Precis som många andra religioner så är islam inte en homogen religion utan 

har stor variation över inriktningar och påverkas av kulturell och nationell kontext. I likhet 

med kristen och judisk fundamentalism anser islamiska fundamentalister att de problem som 

finns i världen är skapade av sekularisering, för att få fred och rättvisa bör muslimer återgå till 

den typ av islam som praktiserades från början. Det är inte enbart sekularisering som 

uppfattas som ett hot utan även västerländska värderingar som anses gå emot den islamiska 

moralen, exempelvis gällande mat, sex, klädnad och äktenskap. Islamistisk fundamentalism 

avvisar även tanken på jämställdhet mellan män och kvinnor och separation mellan stat och 

religion.
11

 Tempelberget i Jerusalem är ett bra exempel på konflikt mellan fundamentalistiska 

strömningar inom de abrahamitiska religionerna. Utöver detta kan den islamiska 

fundamentalismen tänkas ha förstärkts i och med vissa andra historiska händelser, däribland 

bildandet av Israel 1948 och kriget 1967. Ockupationen av Jerusalem och Västbanken 

uppfattades som resultatet av sekularisering och att muslimer hade misslyckats med att gå 

samman och ta till sig sann islam. En utmärkande historisk händelse för islamisk 

fundamentalism var den islamiska revolutionen i Iran 1979 då det uppvisades ett alternativ till 

det västerländska sekulariserade samhället och att en nation kunde styras på islamiskt vis.
12

 

Intifadan (upproret) 1987 har även haft stor påverkan för fundamentalistiska grupper, då 

definierades islam som en nationalistisk, politisk motståndsrörelse i kampen mot Israel. Det 

politiska ställningstagandet blev grunden för Hamas, vars mål var att befria Palestina från 

Israels kontroll.
13

  

Dessa historiska händelser ovan är av stor vikt för islamiska fundamentalister, men vad som 

legitimerar deras strävan går tillbaka till hur livet såg ut på profeten Muhammeds tid. Dessa 

historiska rötter från Muhammeds tid påverkar även i nutid då det i många fall anses vara det 

ideala sättet att leva på, både för enskilda individer men även för den muslimska 

gemenskapen (umma). Islam uppfattas vara en holistisk religion vilket gör att det inte alltid 

okritiskt går att acceptera alla nya idéer som uppkommer i samhällen. Den islamiska 

förklaringsmodellen går därmed ut på att förstå världen idag genom de traditionella 

värderingar och världsbild som fanns vid islams uppkomst.
14

 När Muhammed 

institutionaliserade islam i Medina var det inte enbart en religiös tro med en uppsättning 

religiösa ritualer utan han kom även med lagar och normer för hur samhället skulle fungera 

och vilka slags beteenden som var önskvärda. I Muhammeds tid fanns inga distinktioner 

mellan religion och politik, vilket följaktligen inte heller var aktuellt i den tidiga islam. Detta 

är något som tagits fasta på av dagens islamiska fundamentalister som menar att det är på 

detta sätt som ett samhälle bör styras och muslimer ska sträva mot detta då de menar att det 

var så Muhammed menade att muslimer skulle leva.
15

  

                                                           
10

 Stockwell 2012: 268 
11

 Stockwell 2012: 275 
12

 Stockwell 2012: 276 
13

 Stockwell 2012: 277 
14

 Davidson 2013: 2 
15

 Davidson 2013: 3-4 
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Det finns ett antal antaganden som ligger till grund för den islamiska fundamentalismen: 

1. Den muslimska världen har under århundraden utstått politiskt och moraliskt förfall. 

2. Det här förfallet gjorde det möjligt för västerländskt inflytande med omoraliska, 

sekulariserade värderingar och beteenden. Islamiska fundamentalister kopplar detta till 

den perioden innan islam när människor och samhällen inte uppmärksammade Gud 

och hans vilja.  

3. För att vinna över detta moraliska förfall måste den muslimska världen bli islamiserad 

igen. Detta ska göras genom att återinföra islamisk lag (sharia) som högsta lag och 

rensa samhällen från det västerländska som inte anses nödvändigt eller 

eftersträvansvärt.  

4. Det enda sättet att lyckas återinföra islam i samhället är att göra islam politiskt igen, 

på samma sätt som de menar att Muhammed syftade till. Regeringar måste bli 

pressade till att reformera sig till denna islamisering, om de inte gör det så kommer de 

islamiska fundamentalisterna ta över.
16

  

Bakgrund till Islamiska Staten  
Denna uppsats fokuserar på IS, anledningen till detta är för att i nuläget är deras rekrytering 

mycket framgångsrik. Det är även av stor vikt att förstå vad IS är för typ av rörelse för att 

lättare förstå de möjligheter och problem som kan finnas i praktiken med det förebyggande 

arbetet. För att få en inblick i vilken typ av organisation IS är inleds bakgrunden till IS med 

historik kring organisationen.  

Islamiska staten, IS, tidigare kallad ISIL (islamiska staten i Irak och Levanten), även kallad 

ISIS (islamiska staten i Irak och Syrien) och går ibland även under namnet Daesh är en 

väpnad sunniislamitisk terrororganisation.
17

 Efter detta stycke används konsekvent islamiska 

staten eller IS. Precis som namnen antyder är IS främst aktiv i Irak och Syrien, där de 

betraktar sig som ett kalifat, detta erkänns dock inte av något land. Organisationen började 

som en liten grupp som bildades runt år 2000 av en jordanier vid namn Abu Musab az-

Zarqawi (död 2006). Organisationens namn blev sedan at-Tawhid wal-Jihad och anslöts till 

den sunnitiska motståndsrörelsen i Irak innan gruppen ombildades till al-Qaidas irakiska 

avdelning år 2004. Irakiern Abu Omar al-Baghdadi tog sedan över och utropade Iraks 

islamiska stat, som sedan vid hans död 2010 lämnades över till Abu Bakr al-Baghdadi, även 

han från Irak. Abu Bakr al-Baghdadi beordrade att Iraks islamiska stat skulle slås ihop med en 

militant grupp i Syrien och därmed bilda ISIL, detta gick däremot inte den syriska gruppen 

med på vilket resulterade i strider mellan ISIL och syriska rebellgrupper. Detta ses som det 

avgörande för splittringen mellan IS och al-Qaida, som år 2014 tog avstånd från 

organisationen. Flera militanta sunnimuslimska grupper anslöt sig och organisationen växte, 

vilket ledde till att organisationen bytte namn till IS för att poängtera att detta gällde hela den 

muslimska världen och i samband med detta utropades ett kalifat. IS hävdade att deras 

tolkning av islam var den rätta och de som uppfattades som motståndare till denna tolkning 

blev förföljda, grupper såsom yazidier, alawiter och sufier.
18

 Detta gäller även shiamuslimer 

då de anses vara avfällingar som övergav tron, med islamiska statens ideologi därmed det 

värsta tänkbara. Men även sunnimuslimska grupper blir utsatta om de inte anses ha den rätta 

tron, exempelvis Surooris.
19

 I samband med att organisationen bytte namn till IS utropade 

                                                           
16

 Davidson 2013: 10-11 
17

 Lund 2015 
18

 Lund 2015 
19

 Alexander & Alexander 2015:36 
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Abu Bakr al-Baghdadi sig själv som kalif Ibrahim av den islamiska staten, detta skedde i den 

stora moskén i Mosul i juli 2014.
20

  

Som namnet antyder är IS mål att upprätta en islamisk stat, på sina egna villkor. Det handlar 

således inte längre enbart om terrorism eller uppror, utan en organisation som etablerat en 

armé och samhällsliknande strukturer i det område som de aspirerar på att kontrollera. Till 

skillnad från al-Qaida vill IS inte bara väcka den muslimska världen genom våld och tvinga ut 

västerländskt inflytande från mellanöstern. De vill dessutom bygga en stat, rena den från det 

onda och sedan expandera den. Det är främst från sunnimuslimska områden i Irak och Syrien 

som IS expanderar ifrån och det är dessa länder som de anser sig ha mest kontroll över, men 

de har även operationer i Jordanien, Libanon och Saudiarabien, länder som dessutom IS 

rekryterat krigare från.
21

 IS har visat sig vara militärt mer effektiva än lokala fiender i 

området, detta tros främst bero på att krigare för IS har visat sig vara mycket engagerade 

vilket gör att de är mer villiga att ta risker, inklusive självmordsattacker.
22

 Mycket av IS 

militära framgångar tros även bero på de irakiska militärer som anslutit sig, vilka tidigare 

tillhörde Saddam Husseins armé, även officerare från Saddams regim tros ha påverkat den 

militära kompetensen, som även finns i al-Baghdadis innersta krets.
23

  

Islamiska statens påkostade rekryteringsvideor på sociala medier har bidragit till global 

uppmärksamhet, mycket på grund av att IS har tusentals följare som delar vidare materialet. 

Västerländska anhängare är särskilt aktiva på sociala medier, vilket utnyttjas av IS som 

publicerar materialet på en mängd olika språk, bland andra engelska, ryska och arabiska. Den 

engelskspråkiga webbtidningen Dabiq har ett stort antal läsare och IS spelar också in mycket 

påkostade, välproducerade videor som visar islamiska statens operationer och krigare, trots 

det mycket grova innehållet är de så professionellt bearbetade att de ändå får spridning.
24

 

Säkerhetspolisen i Sverige har även sett en ökning i sociala medier av våldsfrämjande 

islamistiska uttalanden från personer med koppling till Sverige.
25

 

Islamiska Statens ideologi 
Islamiska staten är en sunnitisk salafistisk jihadistisk organisation som har målsättningen att 

etablera ett transnationellt kalifat baserat på strikta tolkningar av sharia. IS hänvisar sin 

ideologiska förbindelse från islams början till 1300-tals teologen Ibn Taymiyyah genom 

Wahhabism kopplat till Saudiarabien.
26

 Wahhabism kan ses som en gren av salafism, genom 

reformation av Muhammad ibn Abd al-Wahhab under 1700-talet. Salafism härrör från termen 

de fromma förfäder (al-salaf al-salih) vilka uppfattas som de tre första generationerna 

muslimer som anses hade erfarenhet kring islams uppkomst och uppfattades som 

exemplariska i sitt leverne och efterföljande muslimer bör därmed efterlikna detta. 

Förespråkare av salafism menar att tiden då dessa levde var den gyllene tidsåldern för islam, 

vilket också kan ses som perioden för de fyra första kalifaten (632-661) vilka anses vara de 

rättledda. I och med detta anser förespråkare av salafism att muslimer bör studera den islam 

som anses vara grunden, genom Koranen och hadither, de avfärdar därför taqlid (att ”blint” 

följa de fyra kanoniska lagskolorna) och därmed accepterar ijtihad (individuellt tolkande, 

dock med strikta linjer). Detta skapade konflikter med ulama, de rättslärda, som innehar makt 
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genom att upprätthålla taqlid.
27

 Det är även detta som tycks vara en, av flera, avgörande 

skillnader i wahhabismens reform då de strävar efter att återskapa den grundläggande islam, 

men följer (taqlid) ändå en av de islamiska rättskolorna, den hanbalitiska rättskolan.
28

 

Salafisterna har en gemensam religiös trosbekännelse, som genom olika principer och 

metoder kan appliceras på samtida problem. Denna trosbekännelse rör sig i stort runt 

konceptet tawhid (Guds enhet) och avvisar det mänskliga förnuftet, logiken och drifterna. 

Genom att endast strikt följa Koranen och sunna elimineras sin egen partiskhet, vilket de 

anser låter dem identifiera Guds vilja.
29

 

Salafism baseras på uppmaning att avisa den yttre världen, därmed även inom en politisk sfär. 

Däremot förser salafismen en rad koncept och praktiker som kan omvandlas till politiska 

verktyg, såsom principen av lojalitet och förkastelse och befallande av godhet och förbjuda 

ondska. Dessa principer tillåter aktiv inblandning i den offentliga sfären och kan gå från 

minimal aktivitet till maximal aktivitet och även våldbejakande principer.
30

 Även om 

salafister delar uppfattning om religiöst rättsväsende så finns skillnaderna i hur eller om dessa 

ska appliceras på samtida problem. I relation till detta har främst tre grupperingar uppkommit: 

de puritana (purists), de politiska (politicos) och jihadisterna. De puritana fokuserar på icke-

våldsamma metoder för förökning, renande och utbildning. De politiska vill applicera den 

salafistiska trosbekännelsen på politiska områden, vilket då påverkar hur pass mycket Guds 

vilja styr i samhället. Jihadisterna har en militant position och menar att den nuvarande 

situationen kräver våld och revolution. I grund och botten har de samma trosbekännelse men 

att denna tar sig olika uttryck beroende på hur samhället uppfattas,
31

 exempelvis menar de 

puritana att de politiska och jihadisterna är rationella och drivna av mänskliga drifter, även 

fast alla tre grupper förnekar dessa antaganden.
32

 

Ordet jihad kommer från det arabiska ordet jahada som betyder att sträva eller att anstränga 

sig för att nå ett mål. Den klassiska teorin kring jihad som begrepp innebär att jihad delas in i 

två grupper, den spirituella jihad (även kallad den större jihad) och den fysiska jihad (även 

kallad den mindre jihad). Den förstnämnda handlar om sin egen själ, att onda tankar måste 

övervinnas, och Satan, vars försök att skapa tvivel och förvirring och att leda den troende i fel 

banor, ständigt måste bekämpas. Den fysiska jihad handlar om att stå upp för orättvisor och 

sträva efter social välfärd i relation till islamiska värderingar. Det är den fysiska jihad som i 

vissa sammanhang anses förespråka våld i självförsvar, ibland uppges sura 22:39 som 

legitimitet för detta. Den lyder: ”TILLÅTELSE [att kämpa] har de mot vilka ett orättfärdigt 

krig förs – och Gud har makt att ge dem stöd”.
33

 Det är detta som islamiska fundamentalister 

använder sig av för att legitimera en våldsbejakande ideologi, där målet oftast är att omvandla 

det som de anser vara ett hycklande muslimskt samhälle till vad som de uppfattar vara ett sant 

islamiskt samhälle.
34

 

Den salafi-jihadism som IS tillhör skiljer sig nämnvärt från huvudströmningen inom salafism 

genom att salafi-jihadism sysslar med en slags analys av verkligheten (waqi) och att förändra 

denna. Som beskrivet ovan har salafism en önskan om separation mellan sig själv och 

verkligheten i form av sociala och politiska faktorer, salafi-jihadism däremot strävar efter att 
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analysera detta, hitta strategier och praktiker för att förändra det som anses fel och sedan 

applicera detta på olika situationer.
35

 Salafi-jihadismen har vänt jihad till ett sätt att rena 

muslimska samhällen genom en liten militant grupp som hävdar att de följer de exakta stegen 

av profeten Muhammed och hans följare. Att vara en salafi-jihadist går i första hand ut på att 

skapa en exakt kopia av den första ideala generationen av muslimer, men i huvudsak genom 

militant utbredning.
36

  

Salafi-jihadismen, därmed inkluderat IS, använder sig även av takfir, vilket innebär att utse 

andra muslimer som avfällingar som förtjänar bannlysning och ibland även död.
37

 Det 

arabiska ordet takfir betyder just bannlysning. Takfir är för det mesta avlegitimiserat i många 

islamiska sammanhang men i klassiskt islamiskt rättsväsende ses takfir som någonting mycket 

allvarligt och som endast kan tillämpas av kvalificerade religiösa auktoriteter under väldigt 

specifika omständigheter. För den bredare muslimska populationen länkas ofta takfir ihop 

med extremism.
38

 Till skillnad från takfir är salafi ett begrepp som gärna används själva av 

olika konservativa sunnimuslimska och islamistiska grupper, detta på grund av att ordet ger 

en religiös och politisk legitimitet som någonting rent och autentiskt.
39

  

Rekrytering i Sverige 
Säkerhetspolisen skrev i sin årsbok för 2014 att det allvarligaste attentatshotet mot Sverige 

kommer från al-Qaidainspirerade personer och grupper, grupper som ligger inom begreppet 

som kallas våldsbejakande islamism. Det finns en oro att individer som tidigare deltagit i 

våldshandlingar i krigsområden ska återvända och begå liknande handlingar i Sverige. Det är 

inte alls självklart att personer som återvänder går från ideologi till förberedelse av attentat, 

säkerhetspolisen bedömer att de flesta som återvänder inte kommer planera attentat i Sverige 

men det finns stora svårigheter att förutsäga vilka individer eller grupper som är benägna att 

genomföra attentat.
40

 Uppskattningsvis har 80 personer återvänt från dessa områden och det 

finns ändå en oro att det handlar om personer som kan vara krigstränade och radikaliserade.
41

 

Några av de attentatshot mot Sverige som säkerhetspolisen har upptäckt under 2014 och tre år 

tillbaka har involverat återvändare från dessa grupper. Detta tycks inte vara unikt för Sverige 

utan det rapporteras om liknande problem i andra europeiska länder. I december 2014 

bekräftade säkerhetspolisen att fler än hundra personer rest från Sverige till Syrien och Irak 

och anslutit sig till al-Qaidainspirerade grupper.
42

 I januari 2015 meddelade säkerhetspolisen 

att det fanns 130 bekräftade fall där svenskar åkt till Syrien och Irak för att kriga med IS, men 

de påpekade även att mörkertalet kan bestå utav 300 personer. I april 2015 beräknades det att 

40 svenskar hade dött i krig i Syrien och Irak då de stridit för IS. Förslag på hur detta ska 

stoppas involverar förebyggande arbete och ett brett samarbete.
43

 Exakta siffror på hur många 

européer som beräknats ha rest för att strida med IS verkar skilja sig åt. I slutet av 2014 

beräknades det att minst 3 000 personer från Europa har rest för att strida med IS
44

 medan i 

april 2015 lade kommissionen för rättsliga frågor i EU fram en siffra på 5 000- 6 000 européer 
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och påtalar samtidigt hur oroväckande den här utvecklingen är samt att det krävs mer 

förebyggande arbete för att stoppa detta.
45

  

Säkerhetspolisens oro bygger till stor del på den framfart IS har i sin rekrytering. Personer 

från Sverige har tidigare rest till krigsområden, men inte i närheten av samma utsträckning. 

Från 2006 till 2014 uppskattades det att minst ett 30-tal rest till Somalia, ett tiotal till 

Afghanistan/Pakistan och ett fåtal till Jemen. I jämförelse med detta är rekryteringen till IS 

inte enbart exceptionellt omfattande, utan pågår i en hastighet som inte finns någon jämförelse 

med. I säkerhetspolisens årsbok från 2014 tilläggs det att de inte ser några tecken på att 

resandet till Syrien och Irak håller på att avta. Det tycks inte finnas någon enhetlig bild kring 

personer som reser till dessa områden, däremot skriver säkerhetspolisen att det framförallt är 

män i åldrarna 18 till 30 år. Det förekommer även att kvinnor reser, främst i syftet att gifta sig 

med någon av de stridande för logistiska skäl. Dessa personer kommer från både större och 

mindre städer i Sverige men gemensamt är att de flesta är födda i Sverige och endast ett fåtal 

har någon tidigare koppling till Syrien. Även då personer som bekräftats ha rest ofta har 

vänner eller släktingar som också rest, tycks det vara på egna initiativ där anledningen att 

ansluta sig till dessa grupper varierar, för en del tycks det handla om religiös plikt, andra 

söker äventyr.
46

  

Enligt rådande svensk lagstiftning (2015) är det inte olagligt att resa för att ansluta sig till al-

Qaidainspirerade grupper. Men personer som deltar i dessa strider kan göra sig skyldiga till 

krigsbrott och terrorbrott,
47

att bevisa att någon begått dessa brott tycks däremot vara svårt. I 

och med detta lade regeringen i december 2015 fram ett lagförslag att kriminalisera 

deltagande i terroristhandlingar och ta emot terroristträning. Lagen skulle även inkludera 

finansiering av terrorismresorna samt finansiering av terrorister och terroristorganisationer. 

Om dessa lagändringar skulle godkännas förelås det av regeringen att de ska träda i kraft 1 

april 2016.
48

  

I juli 2014 utsågs Mona Sahlin av regeringen till nationell samordnare för att värna 

demokratin mot våldsbejakande extremism. Mona Sahlin och hennes sekretariat har som 

uppdrag att ha ett långsiktigt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Syftet är 

även att sträva efter bättre samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på 

nationell, regional och lokal nivå för att på sådant sätt nå målet att motverka våldsbejakande 

extremism. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism anordnar konferenser 

och seminarium, utbildningstillfällen för att öka kunskap samt ge stöd till drabbade familjer. I 

augusti 2015 startades ett pilotprojekt med Röda korsets nationella stödtelefon där personer 

som på något sätt är drabbade av detta kan ringa för att få stöd.
49

  

Detta tyder på att regeringen och statliga myndigheter har ett pågående förebyggande arbete 

kring våldsbejakande extremism och rekrytering. Därför är det av intresse att kartlägga 

muslimska gruppers verksamhet gällande det förebyggande arbetet där det dessutom hitintills 

inte finns någon forskning utförd.  
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Teoretiska perspektiv 
Komponenter som ligger till grund för ett beteende kopplat till våldsbejakande ideologi tycks 

inte endast vara av religiös bemärkelse. I teorier kring sociala rörelser (SMT) lyfts snarare 

fram att det ska ses som islamisk aktivism snarare än enbart en religiös övertygelse. Islamisk 

aktivism utmärker sig som en rörelse som mobiliserar för att stötta muslimska 

angelägenheter.
50

 I definitionen av islamisk aktivism ingår således grupper med stor variation, 

med motiv att vara inkluderande i alla avseenden som kan benämnas som islamiska. 

Grupperna som benämns som islamisk aktivism skiljer sig därmed mycket åt, det kan röra sig 

om allt ifrån terrorgrupper till grupper som förespråkar islamisk spiritualism. Detta för att inte 

exkludera grupper som icke-islamiska. Grundtanken i och med detta anses vara att trots 

idémässiga komponenter och islam som en ideologisk världsbild är det kollektiva beteendet i 

sig överrensstämmande över alla typer av rörelser. Därmed anses inte islamisk aktivism vara 

av sitt eget slag utan har grundkomponenter som finns i andra typer av aktivism.
51

 Den 

islamiska aktivismen tycks vanligen uppkomma i samband med modernisering, där även olika 

muslimska grupper ställs mot varandra.
52

  

En viktig del i SMT är att se hur individer föreställer sig själva i kollektiva sammanhang, hur 

individer blir övertygade att delta i kollektiva handlingar och hur det som är betydelsefullt 

produceras, uttalas och blir utspritt genom individernas interaktion. Detta har framförallt setts 

genom studiet av framing (inramning), vilket representeras genom olika scheman som består 

av en uppsättning kognitiva och språkmässiga funktioner som människor använder sig av för 

att förstå sin tillvaro. Även om idéer eller ideologier kan ligga bakom ett visst beteende så är 

de arrangerade och socialt bearbetade genom dessa konstruktioner och tolkningen utifrån 

dessa skapar intersubjektiv innebörd och underlättar därmed rörelsens mål.
53

 Det finns tre 

huvudsakliga uppgifter för inramning (framing) i detta sammanhang. (1) Rörelsen konstruerar 

ramar där ett visst problem identifieras och måste återställas. I samband med detta ges en del 

skyldighet att återställa problemet och en del läggs skulden på. (2) Rörelsen lägger fram 

lösningar på problemet, vilka även kan innehålla specifika lösningar för att förbättra 

orättvisan. (3) Rörelsen lägger fram motiv för att motivera stöd för lösningen och kollektiva 

handlingar. Enskilda individer kan vara eniga om orsak och lösningar för att visst problem, 

men motivationen är avgörande för att individen ska engagera sig aktivistiskt och således ses 

som en deltagare i rörelsen.
54

 När detta motiveras med kulturella symboler, språk och identitet 

ökar det chansen för mobilisering. Islamiska rörelser strävar ofta efter mening och 

värderingar. Med detta som grund har tidigare forskning lätt fokuserat den islamiska rörelsen 

som strävande mot politiska mål, såsom skapandet av en islamisk stat. Den strävan kan vara 

aktuell men själva kärnan i islamiska rörelser beskrivs som en önskan att skapa ett samhälle 

som styrs genom sharia. Ett effektivt sätt att nå detta mål kan vara att upprätta och kontrollera 

statliga institutioner, men det ska ses som en av många alternativa vägar att nå målet.
55

 Det är 

av stor vikt att poängtera detta så inte islamisk aktivism likställs med islamisk 

fundamentalism eller terrorism, även om den grupp som studeras i denna uppsats går under 

den beteckningen.  
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Radikalisering benämner en rörelse som stöttar och/eller bekräftar radikalt beteende.
56

 Dessa 

radikala beteenden som leder ner till terrorism kan uppfattas motiveras av en mängd olika 

faktorer men det som framförallt verkar ligga till grund för terrorism är sökande efter 

personlig betydelse. Denna radikaliseringsprocess ses främst bestå av tre komponenter, (1) 

”arousalnivån”, dvs. en ökning av uppmärksamhetsnivå, tilltar vid tanke på att nå det aktuella 

målet, (2) terrorism och/eller våld ses som ett lämpligt sätt att nå målet, (3) åtagandet skiftar 

mot det aktuella målet och bort från andra alternativa vägar för att nå målet, särskilt sådana 

som är inkompatibla med terrorism.
57

 Detta tycks byggas upp av de inramningar (frames) som 

beskrivits ovan.
58

 Hur det kommer sig att det aktuella målet lockar från första början (1) kan 

tänkas bero på ett flertal anledningar, vanligtvis (a) genom betydande förlust eller 

förödmjukelse, (b) förväntan av betydande förlust och (c) chansen att öka det som ses som 

personligt betydelsefullt. Denna förlust kan bland annat handla om svårigheter att assimilera 

sig till ett nytt socialt sammanhang och ha svaga sociala skyddsnät.
59

 Förlust och/eller 

kränkning av sin sociala identitet ses som en viktig faktor, framförallt gällande muslimers 

sociala identitet i Europa. En viktig upptäckt efter terrorattacken 11 september 2001 var att 

unga muslimer som spenderat stor del av sitt liv i Västeuropa kunde vara benägna att 

attackera ”västvärlden” på det sättet. Det har uppvisats även efter 2001 i bland annat England, 

Amsterdam, Frankrike och Spanien.
60

 En tänkbar anledning till detta beror delvis på 

utanförskap som följd av bristfällig integration och islamofobi som i sin tur uppkommer från 

rädsla. Misslyckandet att integrera muslimer i Europeiska samhällen är troligtvis inte en 

tillräcklig faktor för att begå terrorhandlingar men kan påverka graden av övertygelse om de 

skulle presenteras inför en sådan ideologi.
61

 Att öka det som ses som personligt betydelsefullt 

(c) kan vara chansen att uppfattas som en hjälte eller martyr för den egna gruppen, detta kan 

då uppfattas som statushöjande och något eftersträvansvärt.
62

  

Terrorism riktar in sig på slumpmässiga eller symboliska offer från en vald grupp med målet 

att påtvinga en upplevd fiende till underkastelse genom att skapa trovärdiga hot, detta leder i 

sin tur till att den valda gruppen hamnar i ett tillstånd av kronisk terror. Den enskilda 

individen, terroristen, kan däremot uppfattas på mycket olika sätt. En individ som är beredd 

att dö för sin sak kan uppfattas av guppen som att uppfylla sin heliga plikt, men skulle av 

utomstående uppfattas som fundamentalistisk eller fanatisk.
63

 Frågan är dock hur pass mycket 

religiös ideologi påverkar vid radikalisering mot en våldsbejakande ideologi. Att konformeras 

till gruppen och uppdelningen av ”vi” och ”de” blir av stor vikt eftersom ”de” är grunden till 

ondskan och ”vi” blir frihetskämpar för en god sak. Genom att använda en polariserande 

retorik blir det lättare att distansera sig från de andra.
64

 Somliga menar att det som gör den 

religiösa terrorismen farligare än sekulär terrorism är skillnaden i värderingssystem, 

mekanismer kring legitimering och berättigande och vad som anses som moraliskt. För 

religiös terrorism kan våldsbejakande handlingar ses som helig plikt som inte går emot 

moraliska värderingar utan som snarare ses som en nödvändighet för att nå målen.
65

 Dessa 

värderingar ses snarare som heliga värderingar, vilka inte är förhandlingsbara och som 
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genomförs oavsett risker.
66

 Religion kan ses som ett verktyg som används av 

terroristorganisationer för att legitimera sin sak, men religion är sällan grundläggande för 

enskilda individer.
67

 Det tycks snarare handla om sökande efter sin identitet.
68

 

Metod och material 
I denna uppsats har kvalitativ forskningsmetod använts, närmare bestämt intervjumetodik med 

semistrukturerade intervjuer och analysmetod i form av tematisk analys. Denna undersökning 

bygger på tre kvalitativa intervjuer med tre representanter från tre olika islamiska 

organisationer. Genom de kvalitativa intervjuerna ämnar jag att analysera hur islamiska 

organisationer i Stockholm arbetar för att förebygga radikalisering och rekrytering till IS samt 

hur de ser på förebyggande arbete. Detta beskrivs i större utsträckning under kommande 

underrubriker.  

Urval 

Urvalet av undersökningsdeltagarna gick till genom en förfrågan via e-post där de fick frågan 

om de hade möjlighet att delta i en intervju. Målet var att få minst fyra respondenter men trots 

en mängd utskick och påminnelser till olika islamiska organisationer bestod det slutliga 

urvalet av totalt tre respondenter från tre olika islamiska organisationer. Urvalet bestod av att 

kontakta islamiska organisationer i Stockholm som på något sätt utger sig för att bedriva 

någon form av förebyggande arbete mot radikalisering och rekrytering till IS, det fanns inget 

krav på vilken typ av förebyggande arbete organisationerna skulle bedriva eller i hur stor 

utsträckning.  

Tillvägagångssätt 
Respondenterna tillfrågades om deltagande via e-post som skickades antingen direkt till 

personerna eller till organisationen. I förfrågan angavs information kring uppsatsen, vad syftet 

var och vad intervjuerna skulle användas till samt om de ville ställa upp som representant för 

sin organisation. De som tackade ja till att medverka fick själva välja var de ville att intervjun 

skulle ske och samtliga valde sina församlingslokaler. I samband med detta blev de också 

tillfrågade om godkännande att intervjun spelades in, endast med ljudupptagning, vilket 

samtliga gick med på.  

När intervjuerna hade genomförts blev respondenterna tillfrågade om de ville ha med sitt 

namn i uppsatsen eller om de ville anonymiseras, samtliga ville gärna ha med sitt namn. Detta 

tillfrågades om i efterhand så respondenterna skulle känna till innehållet i intervjuerna.  

När intervjuerna skulle genomföras fick respondenterna först höra syftet med intervjuerna 

ännu en gång, sedan förklarades det semistrukturerade tillvägagångssättet och att om de själva 

tyckte att någonting var av stor vikt för syftet så fick de gärna berätta om det, även fast jag 

inte frågade om det. Samtliga intervjuer skedde i ett stängt rum i deras respektive lokaler, 

intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och alla intervjuer pågick ungefär en timme. Ingen 

av respondenterna bad om att få se intervjuguiden i förväg.  

Efter att intervjuerna genomförts lades ljudfilerna över på en dator och raderades från 

mobiltelefonen. Intervjuerna transkriberades sedan en i taget så ordagrant som möjligt. Ljud 
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som ansågs vara meningsbärande transkriberades, exempelvis om en mening börjar med 

”hmm” eller ”mmm” som kan betyda något bekräftande. De ljud som inte ansågs 

meningsbärande eller upprepade uttryck som inte ansågs tillföra något transkriberades inte, 

exempelvis om respondenten hakade upp sig i en mening med ett antal 

”ehm….eh….eh….eh”, eller upprepar samma ord flera gånger efter varandra, exempelvis 

”men…men…men…men…det behöver inte…”. Efter att intervjuerna transkriberades 

analyserades intervjuerna med hjälp av teman, detta behandlas under stycket analys.  

Avgränsningar  
I denna uppsats har ett par avgränsningar gjorts. Först och främst gällande att fokusera på det 

förebyggande arbetet mot radikalisering och rekrytering, även om det finns många andra 

intressanta aspekter kring ämnet, exempelvis var och hur unga människor rekryteras samt hur 

IS rekrytering har lyckats bli så framgångsrik i västerländsk kontext. En annan avgränsning 

som gjorts är fokuseringen på islamiska organisationer. Även om det förebyggande arbetet 

mot radikalisering, rekrytering och våldsbejakande extremism pågår i en rad olika 

verksamheter på olika samhällsnivåer har denna uppsats valt att ha ett perspektiv utifrån 

islamiska organisationer och deras företrädare.  

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer, med en intervjuguide där 

frågorna var öppna och det fanns inget krav på att frågorna skulle ställas i en viss ordning. I 

semistrukturerade intervjuer finns sällan exakta, detaljerade frågor utan det är snarare fokus 

på ett större frågeområde. I den aktuella intervjuguiden fanns förbestämda frågor men dessa 

var öppna och styrdes snarare av respondenterna än mig. De aktuella frågorna i intervjuguiden 

ställdes till samtliga respondenter men i vilken ordning och vilka följdfrågor som uppkom 

skilde sig åt.  

Den semistrukturerade intervjuguiden innehöll följande frågeområden: 

1. Hur arbetar ni för att förebygga radikalisering? 

 (och rekrytering till IS?)  

2. Vilka metoder tror ni är mest lämpade (i ert arbete)?  

 (vilka svårigheter finns?) 

3. Tror ni att islam kan användas i förebyggande syfte?  

 (på vilket sätt bör/ bör inte islam användas?)  

4. Hur tror ni att det påverkar att islamiska organisationer arbetar mot radikalisering?  

 (för muslimer/ för icke-muslimer) 

5. Vilka anser ni bör ta ansvar för att förebygga radikalisering?  

 (på vilka sätt?) 

6. Hur anser ni att arbetet skulle kunna bli mer effektivt?  

Analys   
Den analysmetod som valdes för att kunna besvara syftet var tematisk analys. Tematisk 

analys syftar till att strukturera data utifrån teman som uppkommer i materialet, dessa teman 
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kan vara bestämda i förväg (deduktiv tematisk analys) eller utarbetas utifrån det som hittas i 

materialet (induktiv tematisk analys).
69

 Metoden i denna analys var induktiv tematisk analys 

och kommer följaktligen vara det som menas när tematisk analys nämns.  

Efter att alla intervjuer transkriberats på datorn skrevs de ut på papper för att sedan kodas. 

Kodningen genomfördes genom att texten markerades och nyckelord skrev i marginalen som 

beskrev vad den textraden handlade om. Denna kodning gjordes i hela intervjuerna och för 

alla tre. Dessa olika koder grupperades sedan ihop i olika kategorier och fick sedan rubriker 

som tänktes kunna representera vad de olika koderna innehöll. När kategorierna upplevdes 

som att ha uppnått homogenitet inom varje kategori och heterogenitet mellan varje kategori 

definierades varje kategori och döptes om till olika teman. Samtliga teman fick även olika 

underrubriker.  

De övergripande teman som sedan redogörs för i resultatet var: 

1. Ansvar 

2. Arbetsprocesser 

3. Sårbarhetsfaktorer   

Kort beskrivning av organisationerna 
För att underlätta läsningen av resterande uppsats redogörs här kort för de olika islamiska 

organisationerna som medverkat i intervjuerna.  

Islamiska kulturcenter i Rinkeby 

Islamiska kulturcenter i Rinkeby (IKCR) är en ideell förening som uppges nå ut till 10 000 

muslimer, främst bosatta eller arbetande i Järvaområdet.
70

 IKCR har funnits sedan 1992 och 

har fokus på religiösa, kulturella samt sociala frågor. IKCR beskriver syftet med sin 

verksamhet genom flera punkter och där innefattas bland annat att sprida kunskap om islam, 

bevara och stärka den muslimska identiteten och stärka kontakten med andra muslimska 

aktörer. Utöver detta genomförs även seminarier, föreläsningar och workshops om islams 

budskap, integration, respekt till svensk lag och värderingar samt konsekvenser av ett dåligt 

leverne (ex, missbruk).71 

Utöver detta anordnas en mängd andra aktiviteter. Dessutom erbjuds stöd till familjer där 

unga vill resa till krigsområden i form av följande insatser. 

 Kvalificerad rådgivning och psykosocialt stöd till föräldrar och ungdomar. 

 Information om riskfaktorer för att förhindra att ungdomar påverkas på fel 

sätt. 

 Föreläsningar om religionstolkning på somaliska, arabiska och svenska. 

 Samarbete med somalisktalande sociolog och samhällskommunikatör. 

 Verka som länk till svenska myndigheter.
72

 

Personen som representerar denna verksamhet i intervjun är Mohamed Adde.  
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Islamiska förbundet i Järva 
Islamiska förbundet i Järva (IFIJ) har sin verksamhet sedan 1996 i Rinkeby och är precis som 

IKCR främst aktiv i Järvaområdet.
73

 IFIJ har som syfte att ta vara på medlemmarnas religiösa 

och kulturella bakgrund samt verka för och främja ett ömsesidigt positivt deltagande i 

samhället. Detta för att främja, bevara och stärka medlemmarnas muslimska identitet men 

också för att öka en positiv integration i det svenska samhället.
74

 IFIJ beskriver på sin 

hemsida en mängd verksamheter som anordnas genom förbundet, där ingår religiösa 

aktiviteter men även samhällstjänster, utbildningar och ungdomsaktiviteter.
75

 Det pågår även 

ett stort projekt gällande förebyggande arbete mot radikalisering av unga i Järva, detta projekt 

heter WAANO, vilket betyder ungefär vägledning på somaliska, och beskrivs som följer: 

Islamiska Förbundet i Järva driver WAANO-projektet som syftar till att utveckla metoder 

som gör unga medvetna om konsekvenserna av att ansluta sig till våldsbejakande 

extremistiska organisationer på ett sätt som leder till att ungdomar på sikt väljer en annan 

väg.
76

 

Detta projekt beskrivs mer i resultatet. Personen som representerar denna verksamhet i 

intervjun är Ibrahim Bouraleh.  

Ayshamoskén 
Ayshamoskén ligger på Sankt Eriksgatan i Stockholm och drivs av föreningen Skandinaviska 

islamiska organisationer (SIO). Ayshamoskén tillhandahåller bland annat studiebesök, kurser 

och koranskola.
77

 I verksamhetens arbete finns även kurser som innefattar radikalisering och 

hur man kan argumentera mot IS och detta redogörs för i resultatet.  

Personen som representerar denna verksamhet i intervjun är Mohammad Muslim Eneborg.  

Resultat 
I bearbetningen av intervjumaterialet framkom tre övergripliga teman med underrubriker för 

samtliga. Dessa bestod utav: 

1. Ansvar 

a. Nationellt 

b. Samfundsnivå 

c. Resurser 

d. Ställningstagande 

 

2. Arbetsprocesser  

a. Utbildning 

b. Islam 

c. Projekt 

d. Effektivitet  

 

3. Sårbarhetsfaktorer  

a. Oförutsägbar profil 
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b. Öppenhet  

Ansvar 
I frågan om vilka som ska ta ansvar för arbetet mot radikalisering och rekrytering svarade 

samtliga respondenter ”alla”, på en gång utan tveksamheter.  

Nationellt 

Mohamed Adde menar att alla måste ta ansvaret för att skydda Sverige, det är vårt 

gemensamma hem, man kan inte säga att man inte vill ta ansvar. Framförallt med tanke på 

vad som hänt i, exempelvis Paris, vi måste se till så det inte händer här. Ingen vill att det ska 

hända, varken muslimer eller icke-muslimer, därför måste alla arbeta med detta. Dessutom 

beror det ju på vad man kan, det är en fördel om alla ansvarar för den delen som man är bra 

på.  

Ibrahim Bouraleh håller med, det är allas ansvar, det ska ligga på allas bord. Det visar de 

genom att kontakta andra organisationer och förespråka samarbeten, alla har olika pusselbitar 

som tillsammans kan ge något bra. Ansvarskänslan känner nog många med tanke på det stora 

gensvar förbundet fått genom sin uppmaning till samarbete.  

Mycket kan göras genom lagstiftning, Muhammad Muslim Eneborg uttrycker att ”det är 

fullkomligt barockt att det fortfarande inte finns någon lag som kan användas mot de som 

reser på krigsresor”. Oavsett vilket syfte man gör det i, om det handlar om våldsbejakande 

islamism eller som någon form av legosoldat, det är oviktigt. Han menar att det borde vara 

olagligt att delta i väpnad konflikt som inte är sponsrad av svenska staten. Muhammad 

Muslim Eneborg menar således ”liksom, varför skulle det vara tillåtet som svensk medborgare 

att aktivt delta i väpnad konflikt? Det betyder att du dödar och alltså begår mord”. Han menar 

fortsättningsvis att det inte heller är någon hemlighet när folk kommer tillbaka, alla vet om 

det, men man kan inte göra någonting. Därför tycker han att de aktuella domarna i Göteborg 

intressanta, för att se hur man kan döma människor för dessa brott. Skulle det finnas en 

ordentlig lagstiftning så skulle man ha ett medel, både mot att hota innan personer åker men 

också kunna ta hand om människor som kommer tillbaka. Han menar dock att det vore 

mycket olyckligt om dessa lagstiftningar involverade endast en viss typ av kontext och 

påpekar att den måste vara allmän. Slutligen menar Muhammad Muslim Eneborg att det vore 

mycket olyckligt om en speciell grupp skiljs ut och detta skulle troligtvis fördjupa den 

förtroendekris som redan finns.  

Muhammad Muslim Eneborg beskriver i korta drag hur islam är organiserad i Sverige och hur 

detta påverkar graden av ansvar och möjlighet till arbete. Han beskriver att bara för att en 

moské är sorterad under ett samfund betyder det inte att den moskén tillsammans med andra 

moskéer i samfundet har någon form av samarbete egentligen i några frågor. Det är mer ett 

system för att kanalisera stadsbidragen, som han påpekar dessutom utgör en väldigt liten del 

av samfundens budget. Det sker alltså inte så mycket gemensamt samarbete vare sig inom 

samfunden, mellan församlingar inom samfunden eller mellan samfunden på någon slags 

högre nivå. Muhammad Muslim Eneborg tar även upp nämnden för statligt stöd till 

trossamfund, SST, som från början bara hade ett ansvar i att fördela stadsbidragen men har nu 

fått ytterligare uppdrag av regeringen där de innehar utbildning av imamer och andra 

religionsföreträdare. Han menar att här utgår någon form av ansvar för förståelsen inom 

samfunden, kanske till och med enskilda församlingar av någon gemensam värdegrund osv. 
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Muhammad Muslim Eneborg menar att SST numera har en helt annan roll och ett helt annat 

ansvar när det gäller vad de kan göra och bör göra.  

Muhammad Muslim Eneborg kan inte heller betona nog vilket ansvar skolan bör ha. Han 

upplever att skolan har nedgraderats i viktighetsgrad snarare än uppgraderats de senaste 

decennierna. Han uttrycker att det är mycket sorgligt att det är så, det satsas mindre och 

mindre på skolan och skolans roll ses som mindre viktig. Muhammad Muslim Eneborg menar 

också att det påverkar stort att skolan och föräldrar har dålig kontakt och uttrycker ”de här 

som hem och skola föreningarna som fanns en gång i tiden, det finns knappt någon som hört 

talas om det nu för tiden”. Samhället har ett ansvar som skulle kunna utövas genom skolan. 

Föräldrarna har självklart ett ansvar för sina barn, men han menar att det inte kan förväntas så 

mycket av föräldrarna. Muhammad Muslim Eneborg säger att ”vi kan säga hur mycket vi vill 

att föräldrarna är ansvariga men man måste ju ha medel att leva upp till det, då måst vi ge 

föräldrarna medel, då först kan vi hoppas att föräldrarna kan ta större ansvar”. Även polisen 

och säkerhetspolisen har ett stort ansvar, men han påpekar att han tror att de gör så mycket de 

kan med tanke på de resurserna som finns. Han tror att om det fanns en lagstiftning skulle 

deras arbete underlätta och bli mer effektivt.  

Muhammad Muslim Eneborg menar även att media har ett stort ansvar i det som de 

rapporterar om, att det i nuläget finns en stor förtroendekris med nästan hela det muslimska 

världssamfundet, eller åtminstone en stor del av det. Därför tror inte heller en del muslimer på 

vad media rapporterar för man ser det inte som trovärdigt gentemot islam. Här menar 

Muhammad Muslim Eneborg att media bör ta ett ansvar och utbilda journalister och öka 

kunskapen om islam, dessutom att tänka på hur rapporteringen är balanserad, att inte alltid 

rapportera om islam i negativ kontext.  

Samfundsnivå 
Muhammad Muslim Eneborg menar att i den mån de enskilda församlingarna gör något så 

gör de nog det i sin egen församling, på sitt eget bevåg, vilket även inkluderar Ayshamoskén 

som han företräder. Där kan Muhammad Muslim Eneborg, i sitt ämbete som imam, göra 

någonting med moskén som plattform. Han menar att imamer har väldigt stor frihet, både 

inom islam som religion och i samfunden. Det inkluderar att utforma fredagspredikningen 

precis som man vill, man kan då använda predikningarna som en plattform för att föra fram 

ett budskap. Oftast gör han dock inte det, utan brukar hålla sig till något slags schema. Men 

när attackerna i Paris skedde och även tidigare med Charlie Hebdo så gjorde han ett undantag 

och sa något uttryckligen om det. Han menar att där kan han på sitt sätt bidra i kampen mot 

utanförskap och våldsbejakande ideologi. Han anser att det är viktigt att imamer och andra 

religionsföreträdare, ungdomsledare, samfunden och deras ledning tydligt tar ställning mot 

detta och visar ett ansvar. Muhammad Muslim Eneborg menar att det är mycket viktigt att de 

muslimska samfunden tar sitt ansvar och framförallt öppnar upp sig mot resten av samhället. 

Muhammad Muslim Eneborg uttrycker sig som följer: 

Människors generella uppfattning om islam till största del grundar sig på vad muslimer 

säger och gör, inte minst när det görs i religionens namn och vi måste bli öppnare, vi måste 

öppna upp våra moskéer mer, göra de mer tillgängliga för allmänheten att man ska kunna 

komma till en moské som man är, känna sig välkommen och bekväm så det inte blir så 

hemligt och inte ger utrymme för fördomar eller missuppfattningar om vad som försiggår i 

en moské exempelvis. Vi skulle vara tydligare med våra fredagspredikningar i större 

utsträckning, kanske göra de på svenska så de skulle vara tillgängliga för allmänheten så 

man inte tror att de säger något annat än vad de säger… 
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Mohamed Adde beskriver att islamisk kulturcenter har ansvaret inne i verksamheten, från 

dörren till trappan på övervåningen. Där inne ska inte radikalisering ske, de tillåter inte att 

sådana idéer sprids där inne, varken i lokalen eller i moskén. Han menar att ansvaret hos 

verksamheten ligger i lokalerna på islamiskt kulturcenter, inte resten av Sverige, där måste 

alla hjälpas åt. Både små föreningar och stora verksamheter måste förebygga och motarbeta 

de här svårigheterna som finns nu med radikalisering. Mohamed Adde påpekar att det finns så 

många islamiska verksamheter och jobbar man då mot det här gemensamt kommer det bli 

positivt för alla, dessutom kanske fler påbörjar det förebyggande arbetet om de ser att andra 

gör det.  

Problematiken med radikalisering och krigsresor är inte heller något nytt i området utan 

Ibrahim Bouraleh menar att de har haft den här problematiken på agendan under flera år och 

besitter därmed en hel del erfarenhet kring problematiken. Detta ger också en slags 

ansvarskänsla. Ibrahim Bouraleh kan se likheter mellan den nuvarande situationen med IS och 

den tidigare problematiken med grupper som exempelvis al-Shabab, där en del personer från 

Järvaområdet reste för att kriga med al-Shabab mot vad de ansåg vara en kamp mot 

ockupationen. Det fanns ett stöd från personer i området med somalisk bakgrund som såg 

striderna snarare som en befrielsekamp.  

Ibrahim Bouraleh menar att det finns mer ansvar hos organisationerna idag, mycket tack vare 

öppenhet och tydlighet. Han menar att förr visste man inte vem som var ”vän eller 

motståndare”, men nu har det blivit tydligare vem som gör vad, vad det är för typ av 

organisation, hur deras ideologi ser ut och vad den syftar till.  

Ibrahim Bouraleh beskriver även den kritik som samfundet fick motta när de ville engagera 

sig i den här frågan. Folk var osäkra på vart förbundet stod, tyckte att det var för stora frågor 

att ta på sig och även ibland att de inte borde engagera sig i dessa frågor. Svaret som Ibrahim 

Bouraleh gav till kritikerna blev ”…vi hade drabbats, det är folk från våra områden som 

drabbats, det är våra medlemmar som drabbats”. Det var viktigt för förbundet att ta tag i det 

här då de personer som redan åkt hade kvar familjemedlemmar i området som behövde stöd. 

Dessutom ansåg de att det var viktigt att se till att inga andra skulle åka. Ibrahim Bouraleh 

beskrev tankegången så här: 

Motstånd har man alltid, vissa som kan tycka att det här vi gör bara är för projekt[pengar] 

osv. den problematiken finns också, men det viktigaste är ju hjärtat. Vad vi gör, att det här 

vi gör är för att ett behov finns och ett ansvar som vi känner att vi måste ta det här ansvaret. 

Vem kan överlåta om vi inte gör det själva när föräldrarna söker oss, ska vi svika dem 

också? Det är det som gör mig och alla mina kollegor som jag jobbar med, att vi fortfarande 

är stolta över att vi försöker stötta så gott det går och inte tystas ner, men man har försökt 

att tysta oss tidigare… många gånger tidigare.  

I nuläget ser Ibrahim Bouraleh att förbundet fått ökat medhåll och förtroende och tänker att 

några eventuellt känner att det var fel att kritisera dem från första början. 

Resurser  
 

Man kan inte ge ansvar utan resurser. Både ekonomiska och i vissa fall, det beror på vilken 

typ av ansvar det är men man måste ha möjlighet, förutsättningar för att utöva eller 

uppfylla. Man kan inte bara ge ansvar och inte ge medel, oavsett om det är ekonomiska 

eller makt eller vad man ska säga. – Muhammad Muslim Eneborg.  
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Projektmedel har givits från Rinkeby- Kista och Spånga- Tensta stadsdelsförvaltningar, 

dessutom ansöker islamiska kulturcenter ofta om tillgång till Ungdomens Hus i Rinkeby för 

att hålla sina utbildningar. Mohamed Adde menar att så länge det finns resurser i form av 

ekonomi kommer det gå bra, det finns så många goda krafter som vill vara med och många 

frivilliga som är med.  

Islamiska förbundet i Järva får, liksom islamiska kulturcenter, bidrag från 

stadsdelsförvaltningen för att genomföra sitt arbete. Ibrahim Bouraleh menar att det i största 

del fungerar bra men att det i vissa fall blir problem när arbetet ska genomföras i två 

stadsdelar. Han fick i uppdrag att i arbetsgruppen komma med förslag om föräldra- och 

ungdomsutbildningar i Rinkeby- Kista och Spånga- Tensta, men eftersom det är två separata 

stadsdelar visste ingen vem som skulle betala. Han menar att ibland är det den byråkratiska 

delen som ställer till det. Lösningen fanns i att dela på både den ekonomiska biten och 

utbildningsdelen, den fick hållas i både Rinkeby och Tensta.  

Muhammad Muslim Eneborg tycker att resurser måste satsas på skolan och uttrycker ”jag 

tycker… om vi la dubbelt så mycket eller fem gånger så mycket på skolan som vi gör idag, låt 

det vara på bekostnad av högre skatter eller liknande, så vore det inte obefogat”. 

Ställningstagande  
Muhammad Muslim Eneborg menar att det är viktigt att ha meningsfulla dialoger, även med 

grupper som har en väldigt problematisk ideologi. Men man måste vara väldigt tydlig med 

vad man står för och vad som är acceptabelt och inte acceptabelt i värderingar. Han menar att 

muslimska föreningar, församlingar och deras företrädare har ett ansvar som till mycket 

handlar om ställningstagande. Han menar att han själv som imam har ett ansvar att ta 

ställning, att göra det tydligt och att visa tydligt att dessa våldsbejakande ideologier är fel. 

Han menar följaktligen att det är mycket viktigt att man inte står och väger på något slags 

”staket” och inte kunna ta ställning, man måste visa att det är oförsvarligt; moraliskt, religiöst, 

samhällsenligt, realpolitiskt, på alla sätt helt enkelt. Muhammad Muslim Eneborg menar att 

det är ett ansvar som han inte kan undkomma, men poängterar att man inte kan 

ansvarsbelägga muslimer på gatan. Han menar att det är väldigt besvärande och jobbigt för 

muslimer som inte har någonting med IS och deras ideologi att göra, att de ska behöva 

försvara sig mot detta.  

Arbetsprocesser  
 

Om man inte jobbar förebyggande så kommer man alltid ligga steget efter, det enda steget 

att ligga före är att jobba förebyggande. Man ska inte förledas in i någon tro att bara för att 

situationen är akut så är det inte viktigt att satsa på förebyggande arbete, det måste man hela 

tiden hålla på med, det kan man inte släppa. – Muhammad Muslim Eneborg. 

Ibrahim Bouraleh menar att mycket av arbetet påbörjades när föräldrarna började ta kontakt 

och be om hjälp, detta skedde främst efter att många från området rest under våren/ sommaren 

2014. Föräldrarna tog själva kontakt med islamiska förbundet i Järva och bad dem kontakta 

lokala myndigheter för de kände att de inte kunde göra mer. Han berättar om en situation då 

en mamma kontaktade honom för att hennes dotter var på väg att resa, mamman hade gömt 

dotterns pass men dottern hade lyckats skaffa ett nytt. Då skrev förbundet till Rinkeby- Kista 

stadsdelsförvaltning, närpolischefen, Stockholms stad, med flera för att slå larm om detta 

problem. Detta var situationen som ledde till den stora uppmärksamhet som förbundet fick, 
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det var framförallt en artikel i DN som gjorde att flera organisationer ville samarbeta för att se 

vad alla skulle kunna bidra med. Efter det blev samarbetena många; stadshuset, fryshuset, 

säkerhetspolisen, stadsdelsförvaltningarna Rinkeby- Kista och Spånga- Tensta, röda korset, 

rädda barnen, svenska kyrkan, somaliska riksförbundet, islamiskt kulturcenter, 

Järvapsykiatrin och vårdcentralen. Det finns även förhoppningar att den nya stödlinjen som 

den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har satt i bruk ska fungera som ett 

bra stöd och svar till oroliga föräldrar som inte vet var de ska vända sig. Ibrahim Bouraleh 

menar att alla som är kunniga på sitt område är välkomna att bidra i arbetet. Han understryker 

även att tanken inte är att de ska göra det här arbetet ensamma utan att vi behöver varandra, vi 

kompletterar varandra och vi kan hitta lösningar till vårt gemensamma problem.  

Muhammad Muslim Eneborg menar att en lagstiftning skulle vara fördelaktigt, både i 

förebyggande arbete men även i att utveckla metoder för att kontrollera att de som återvänder 

inte får inflytande på andra människor.  

Utbildning  

Utbildningen som genomförs i islamiska kulturcenter i Rinkeby har pågått i ungefär två år, de 

erbjuder utbildningar till både ungdomar och vuxna. Det bjuds då in kunniga föreläsare som 

är anpassade till målgruppen och det ämne som behandlas. Samarbete är mycket viktigt och 

Mohamed Adde menar att både muslimer och icke-muslimer arbetar tillsammans för att nå 

gemensamma mål, vilket kan få andra verksamheter att vilja arbeta mer. Målen är att undvika 

och förebygga radikalisering men även ha en handlingsplan för de som varit och krigat och 

sedan återvänt till Sverige. Mohamed Adde menar att den personen som kommer tillbaka 

kanske först i efterhand förstod hur fel det var och verkligen ångrar sig, då måste man jobba 

tillsammans för att se till att personen inte går tillbaka till samma ställe eller umgänge som 

innan. Han jämför detta med att hoppa av rasistiska verksamheter eller drogproblem, det 

måste finnas en behandling så personen inte faller tillbaka till det tidigare beteendet. 

Ibrahim Bouraleh menar också att det måste finnas långsiktiga mål och en plattform för att 

hantera dem som kommer tillbaka. Han menar att även om de gjort sig skyldiga till brott är 

straffskalan i Sverige inte speciellt lång och därför kommer de här personerna förr eller senare 

komma ut i samhället igen. Han drar paralleller till de modeller som testats i Århus, där de 

bygger plattformar där även de återvändande ska få plats i systemet så de inte hamnar utanför 

och går tillbaka till det tidigare beteendet.  

Islamiska kulturcenter satsar till största del på arbete i Järvaområdet som beskrivs som 

hemma, där målet är att inga unga från området ska åka till krigsområden. Mohamed Adde 

menar att om man lyckas få tips kring personer som funderar på att åka så hinner man kanske 

stoppa dem. Det finns dessutom så många lokala goda krafter i området som vill satsa på 

ungdomarna. Målet är att först ordna upp Järvaområdet och sen gå vidare till 

grannkommunerna och sen vidare till hela Sverige. Islamiska kulturcenter är inte ensamma 

med sitt lokala arbete, även islamiska förbundet i Järva fokuserar sin verksamhet endast i 

Järvaområdet. Ibrahim Bouraleh beskriver att de alltid begränsar sig till sina stadsdelar, dvs. 

Rinkeby- Kista och Spånga- Tensta. Inte ens i Stockholms stad sker speciellt mycket arbete, 

det mesta rör sig om ett lokalt arbete byggt på lokalt ansvar. Han poängterar dock att de mer 

än gärna ger råd till andra verksamheter i andra stadsdelar som vill följa deras exempel, 

exempelvis har han pratat med representanter från både Sollentuna och Huddinge. En moské i 

Örebro har också kontaktat dem för att få information om hur förbundet arbetar, de får då all 

information som finns tillgänglig så de kan anpassa det till sin egen verksamhet.  
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Islamiska kulturcenter erbjuder föreläsningar och utbildningar kring radikalisering där 

föreläsare förklarar vad radikalisering är och hur det kan förebyggas. De anordnar 

utbildningar för vuxna och familjer med motiveringen att det första skedet i radikalisering 

oftast märks i hemmet, att den unga håller på med saker som han eller hon inte gjorde förut. 

Mohamed Adde menar att för att kunna förebygga och hjälpa de unga personerna som börjat 

radikaliseras behövs utbildningar till föräldrarna så de vet hur de ska göra och vad islamiska 

kulturcentret kan göra, som ofta hjälper till i så kallade familjeförhållanden. Samarbete finns 

även med myndigheter och polisen som föreläser om hur ungdomarna kan skydda sig mot 

våldsbejakande ideologier. De tar även in personer som både är muslimer och har hög social 

status, under senaste utbildningsdagen bjöds en biträdande rektor från en närliggande skola in, 

som på ett bra och pedagogiskt sätt kunde förklara hur denna våldsbejakande ideologi inte är 

förenlig med varken islam eller samhället i stort. Representanter från Spånga- Tensta 

stadsdelsförvaltning pratade om anledningar till eventuell radikalisering så som utanförskap, 

att inte trivas i skolan, grupptryck, svårigheter hemma osv. Representanter från Rinkeby- 

Kista stadsdelsförvaltning betonade jobb och skola, förutsättningar för ett meningsfullt arbete, 

fritidsliv och vikten av kunskap.  

De föräldrar - och ungdomsutbildningar som ges av islamiska förbundet i Järva, i samverkan 

med stadsdelsförvaltningarna Rinkeby- Kista och Spånga- Tensta ska bygga upp en 

motståndskraft i det lokala samhället. Ibrahim Bouraleh beskriver att syftet är att sprida 

kunskap och medvetandegörandet om radikaliseringsprocessen samt kommunikation och 

konflikthantering i familjen. Kursen ges i både Rinkeby och Tensta. I utbildningen deltar en 

teolog, en islamkännare, två psykologer samt en representant från Järvapolisen. Resultaten av 

utbildningen ska sedan användas i projektet WAANO (se projekt). Ibrahim Bouraleh 

beskriver att utbildningen gav mycket diskussion och många ”aha-upplevelser” vilket han är 

mycket nöjd med. Han menar att det är väldigt viktigt att föräldrarna ska veta vad de olika 

församlingarna står för, vilka aktiviteter som ges och vilka föreningar de lämnar sina barn till. 

Han menar att ingen förälder ska komma i efterhand och säga att de inte visste, kunskapen är 

otroligt viktig. Han poängterar även att det är viktigt att berätta att islam är en 

mångfaldsreligion och att det finns olika tolkningar av islam. Det är därför viktigt att vara 

vaksam. 

Islam 
Mohamed Adde menar att ”islam är fred. Ordet islam är fred. Vilket innebär att det är fred 

[och] att vi inte vill ha det här som pågår”. Han fortsätter menande att islam inte tillåter det 

här kriget som IS för, inte heller uppmuntrar islam radikalisering och genom islam kan man 

förklara det här. Mohamed Adde menar att för att nå den mest utsatta målgruppen så måste 

man undervisa genom islam, berätta vad islam är, vad profeten Muhammed, Gud och 

Koranen säger. Genom detta kan man komma åt den målgruppen och kan dessutom 

förhoppningsvis påverka de som inte har de tankarna vanligtvis men att de tankarna ändå 

kanske dyker upp ibland. För att lyckas med detta bjuder islamiska kulturcenter in professorer 

i islam, imamer och andra kunniga föreläsare som genom islam kan förklara varför 

våldsbejakande ideologier inte är förenliga med islam.  

Ibrahim Bouraleh menar också att det är viktigt att ha ett kritisk tänkande, även när det gäller 

teologiska frågor. Det är viktigt att ha kunskap kring teologiska frågor eftersom man inte 

alltid vet om man kan lita på det som sägs och man vet inte varför det sägs. Det är viktigt att 

inte blint tro på det alla säger bara för att de säger ”vår religion är si och så”, man måste tänka 

kritiskt.  
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Ibrahim Bouraleh menar även han att islam kan användas i förebyggande syfte, han 

poängterar dock att IS egentligen inte har med islam att göra, utan de använder islam på ett 

felaktigt sätt. Ibrahim Bouraleh uttrycker att ”men eftersom de använder religiösa termer och 

använder teologiska termer, även fast de förvränger och liksom använder till sitt syfte så 

gäller det att på religiöst sätt också argumentera mot det”. Han beskriver att många högt 

uppsatta muslimska ledare har tagit den teologiska kampen mot IS, bland annat genom det 

öppna brevet till IS ledare al-Baghdadi.
78

 Brevet har undertecknats av över 200 muslimska 

ledare som punkt för punkt teologiskt argumenterar mot IS, där de under varje punkt beskriver 

varför IS inte är muslimer. Detta brev har också delats ut under utbildningen till ungdomar så 

de även ska ha teologiska argument. Han menar att det ibland är känsligt att argumentera när 

det handlar om religion men att det måste göras. Genom erfarenheter vet han att islam tidigare 

har används som täckmantel och det har gjorts ideologiska tolkningar för att främja ett syfte. 

Därför, menar Ibrahim Bouraleh, är det väldigt viktigt att muslimska organisationer tar tag i 

detta, den teologiska delen, men att samhället måste ansvara för andra områden.  

Muhammad Muslim Eneborg menar att islam kan användas i förebyggande syfte genom att ge 

en stark och tydlig grund i dels vad traditionell islam är, vilka värderingar islam står för och 

hur kompatibelt det är med exempelvis den ideologi som IS och andra våldsbejakande 

islamistiska grupper stödjer sig på. Imamer och religionsföreträdare har här ett stort ansvar, 

men även forskning, religionsvetare, religionslärare i skolor osv. Det är viktigt att poängtera 

att det inte handlar om att de är för mycket muslimer eller att de tror för mycket på islam som 

gör IS till ett problem. Det som de bygger sin ideologi på är inte en tolkning av islam utan en 

vantolkning av islam och han menar att det är mycket viktigt att man tydliggör det. 

Muhammad Muslim Eneborg anser att ”IS har inget stöd i islam, det finns varken islamiskt 

eller stat, det är en travesti både på en stat och på islam om man säger så”.  

Den utbildning som sker i Ayshamoskén är bland annat i form av koranskola, som 

Muhammad Muslim Eneborg tror påverkar stort i arbetet mot radikalisering. Muhammad 

Muslim Eneborg beskriver ”Jag är väldigt bestämd i min uppfattning att en bra grund i 

traditionell islam, traditionell skolning in i religion ofta kan vara ganska bra vaccination mot 

att bli offer för olika extrema ideologier. Det är inte en garanti men det brukar ofta vara ett 

ganska bra skydd”.  

Muhammad Muslim Eneborg menar att denna typ av verksamhet inte uppmärksammas 

tillräckligt mycket, men som kan vara en mycket viktig del. Han har åsikten att om man från 

barnsben fått en stark introduktion till religionen så brukar man inte vara så mottaglig för 

extrema ideologier. Han tror också att arbetet kan bli mer effektivt om man ökar kvalitén i 

pedagogiken gällande koranskolan, eventuellt ger den en mer fostrande roll. Koranskolan 

hålls i samarbete med studieförbundet nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet och 

tillsammans med dem har Ayshamoskén även hållit en serie föreläsningar om IS specifikt. 

Syftet med föreläsningarna var att bevisa felaktigheterna i den ideologi som de framförallt 

stödjer sig på. 

Projekt  
Somliga verksamheter anordnar utbildning i projekt. Ibrahim Bouraleh från islamiska 

förbundet i Järva är projektledare för ett projekt som heter WAANO. Syftet med projektet är 

att stötta drabbade föräldrar som har barn som rest för att kriga men även förebygga så andra 

ungdomar inte ska åka. Utbildningen som beskrivits ovan är även den en del av projektet 

WAANO som med hjälp av utbildningen kan öka kunskapen och medvetenheten hos unga 
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och deras anhöriga om våldsbejakande extremism. En viktig metod som WAANO ska ta fram 

är den mentorskola som Ibrahim Bouraleh hoppas kunna implementera, vilket innebär att 

ungdomar ska utbilda varandra. Efter utvärderingen av utbildningarna som hållits ska 

kunskapen spridas vidare från ungdomar till andra ungdomar. WAANO håller också på att 

skapa metoder för psykosocialt stöd för ungdomar och deras anhöriga, här tar Järvapsykiatrin 

ett stort ansvar och ska genom psykologsamarbeten utbilda föräldrar från Järvaområdet. Detta 

ska arbetas med i samverkan med polisen, socialtjänsten och skolan. Handlingsplanen är att 

skaffa en mindre grupp som kan fungera som länk till andra myndigheter, de ska inte ta på sig 

allt ansvar utan det viktigaste är att bygga upp ett förtroende med föräldrarna så de vänder sig 

dit, sedan slussas de vidare till psykiatrin, skolan, socialtjänsten, polisen, sjukvården, eller 

andra institutioner. Ibrahim Bouraleh menar att detta kan bygga en bro mellan befolkningen 

och myndigheter och kan dessutom underlättas med en folder där alla kontakter finns 

samlade. Ibrahim Bouraleh meddelar med glädje att han deltagit i flera möten kring detta och 

att det finns många som är intresserade av att samarbeta, både i stadsdelarna Rinkeby- Kista 

och även Spånga- Tensta. Där föreslog islamiska förbundet i Järva att det kanske går att 

arvodera eftersom det skulle fungera som en krisgrupp när de utför uppdraget.  

Den tredje delen i WAANO är att skapa attraktiva motberättelser med och för unga som 

motargument mot IS propaganda i sociala medier. Ibrahim Bouraleh berättade att det i nuläget 

finns ett manus och de söker efter ungdomar som vill ställa upp. Förhoppningsvis hittar de tre 

killar och tre tjejer som ska ha en slags dialog med varandra och alla ska få möjlighet att 

uttrycka sin åsikt. Arbetet med attraktiva motberättelser kommer från att förbundet sett 

lyckade resultat från England där information och kunskap spreds på ett önskvärt sätt. Han 

beskrev vissa problem med att hitta kandidater som ville ställa upp, men attackerna i Paris 

blev en slags vändpunkt och tydliggjorde hur viktigt det är att motarbeta IS och 

våldsbejakande ideologi. Islamiska förbundet i Järva har även utarbetat strategier för att 

information och kunskap ska nå så många medlemmar som möjligt. Det fokuseras stort på 

somalisktalande grupper och därför använder de satellitkanaler som de vet att många 

människor tittar på. På så vis blir fler människor involverade i debatten och får ta del av den 

information som de kanske annars skulle gått miste om.  

Det projekt som Muhammad Muslim Eneborg jobbar med heter det yttersta trädet. Syftet med 

verksamheten är att anordna studiebesök i moskéer för att bredda kunskapen om islam. Han 

tror också att det kanske kan föra fram en annan bild av islam än den som en del personer 

kanske hade innan, både gentemot samhället och allmänheten men också för andra muslimer. 

Han menar att de kanske gör skillnad i och med att de håller i mer andliga sammankomster 

och kanske har ”en mjukare tolkning av religionen”, det i samband med retreats som också 

anordnas kanske hjälper till att skapa alternativ.  

Effektivitet  
Mohamed Adde vill se ännu mer utbildning, fler gemensamma träffar och förse mer 

information för att kunna nå så många som möjligt i de mest utsatta grupperna. Det är viktigt 

att de som är bäst på sitt område kommer in och vill hjälpa till. Dessutom ska de utbildningar 

som genomförts utvärderas och utifrån detta ska verksamheten se över hur arbetet kan bli mer 

effektivt.  

Ibrahim Bouraleh berättade att en av psykologerna från utbildningen som hölls av islamiska 

förbundet i Järva ska göra en utvärdering av kursen för att se vad som bra och vad man kan 

förbättra. Islamiska förbundet i Järva försöker även ta till sig av andras arbeten och försöker 

implementera det i sitt eget arbete. Bland annat efter diskussionen om kriminalitet och/eller 

psykiatriska problem som en eventuell bidragande orsak till radikalisering påbörjades ett 
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samarbete med Järvapsykiatrin som numera tar ett stort ansvar i området gällande denna 

problematik. En stor effektivitetsutveckling som Ibrahim Bouraleh är mycket nöjd med är 

landstingets godkännande att ge Järvapsykiatrin tillåtelse att agera inom hela Stockholms län. 

På så vis kan man remissa till Järvapsykiatrin oavsett var i Stockholms län man bor. Detta 

underlättar även i högsta grad för föräldrar som inte vet vem de ska kontakta. Ibrahim 

Bouraleh är hoppfull och säger menande att i detta finns tecken på att arbetet fungerar, även 

om det ibland tar tid. Men i slutändan tror han att systemet kommer att fungera som det ska.  

Islamiska förbundet i Järva har också kontakt med organisationer i andra länder som arbetar 

på liknande sätt och på så vis utvecklar arbetsmetoder och eventuella samarbeten. Exempelvis 

två organisationer som är verksamma i Minnesota, USA, som båda är somalisktalande 

verksamheter. Den ena organisationen var inbjuden till Sverige av den nationella samordnaren 

mot våldsbejakande extremism och den andra har kontaktat islamiska förbundet i Järva vid 

tidigare tillfälle.  

Ibrahim Bouraleh tror att stor del i effektivitetsarbetet är att få tag på ungdomar som vill vara 

med. Ett strategiskt arbete med ungdomsföreningar som samarbetspartner i projektet 

WAANO tros vara ett lyckat koncept. Tidigare ansågs frågan vara för känslig men Ibrahim 

Bouraleh tror att många har ändrat sig nu och tycker det är viktigt att vara med. Att i 

WAANO både ha mentorsskola, dvs. att ungdomar utbildar varandra och även jobba med 

motberättelserna tror Ibrahim Bouraleh kommer effektivisera arbetet i mycket stor 

utsträckning. Han beskriver att ungdomar som redan har tillit till varandra lättare kan få 

kontakt med andra ungdomar och på ett mer effektivt sätt övertyga om att en våldsbejakande 

ideologi inte är rätt väg.  

Sårbarhetsfaktorer  
Kriminalitet har setts som en eventuell bakomliggande orsak till radikalisering och 

rekrytering. Ibrahim Bouraleh tar upp diskussioner som förts kring detta i Göteborg och även i 

Haag i Nederländerna har det visats att många som rest har haft kriminella och/eller 

psykiatriska problem med i bilden. En av de somalisktalande organisationerna från USA som 

haft kontakt med islamiska förbundet i Järva pratar om radikalisering i en mer helhetsbild, 

vilket Ibrahim Bouraleh tycker bör ges mer fokus. Han menar att man inte bara bör prata om 

radikalisering utan även lägga in andra faktorer såsom utanförskap, ungdomskriminalitet, 

gängbildning, droger osv. Han menar att det finns en viktig koppling i och med att kriminella 

handlingar kan utföras för att legitimera sin ideologi. Han beskriver också en jordansk 

tecknare som beskrivit problematiken att de som rekryterar unga till dessa organisationer 

försöker hitta ensamma ungdomar. Det var framförallt vanligt i fängelser, då rekryterarna 

kunde skapa kontakt med den ensamma individen, inte nödvändigtvis för att prata om 

ideologiska frågor utan snarare försöka bygga upp tillit och kontakt. Ibrahim Bouraleh trycker 

att detta är oroväckande med tanke på hur många ensamma ungdomar vi har på våra anstalter.  

Muhammad Muslim Eneborg menar att det oftast är människor som är otrygga i sin identitet 

och som söker efter sin identitet som muslim som kan råka ut för dessa extrema ideologier. 

Detta kan kopplas till utanförskap och ofta är man missnöjd med sin personliga situation och 

då kan man lockas in i ett sådant sammanhang. Han menar också att individer kan få problem 

av att leva i två helt skilda världar, om man är uppfostrad med en slags världsbild och en 

annan som skolan ger en. Ibland är dessa inte förenliga. Han menar att här tvingas barn in i 

utanförskap, i alienation, i en osäkerhet kring vilka de är.  
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Religionsfrihet i praktiken menar Muhammad Muslim Eneborg har stor påverkan på 

muslimers liv, exempelvis att ha någonstans att utföra sin bön. Han menar exempelvis om 

man växer upp som muslim i Sverige och känner att sin religiösa identitet inte alls får plats 

överhuvudtaget i skolan. Om man istället har möjlighet att bejaka sin religiösa sida, 

exempelvis genom att kunna genomföra sin bön i skolan, gör det skillnad. Även fast man 

kanske inte ens deltar, eller är speciellt religiös så finns ändå den delen av ens identitet 

representerad på skolan. Det ger en annan uppfattning om att vara en del av samhället, känna 

sig delaktig och ha ett delägarskap. Muhammad Muslim Eneborg tror också att den här typen 

av offentlig religionsfrihet i praktiken är mycket viktig och något som inte fokuserats på utan 

istället har det mestadels fokuserats på människors rätt att tro på vad de vill. Han tror att det är 

viktigt att kunna uttrycka sin religion, i form av att ha en plats att be men också att kunna klä 

sig som man vill. Detta gäller både valet att bära traditionella kläder men också valet att inte 

göra det.  

Att mötas med olika livsåskådningar och bakgrunder tror Muhammad Muslim Eneborg är 

viktigt, att ses som individer. Han menar att många religiösa grupper har ett medfött hat till 

varandra, han tar ortodox kristendom och islam som ett exempel. Han menar att det finns 

mycket nedärvt hat som har hängt med i generationer efter förföljelse och förtryck, i många 

fall även berättigat men ändå väldigt destruktivt. Han menar att det är väldigt viktigt att hitta 

vägar för att överbygga den här skadade relationen med islam och muslimer, för att inte skapa 

ännu mer utanförskap och faran för att de här hatkänslorna ska fortsätta. Muhammad Muslim 

Eneborg menar att muslimska maktstrukturer säkert har haft en stor del till att detta har 

uppstått men nu måste alla ta ansvar för att hantera detta, för allas skull.  

Oförutsägbar profil  

Det är problematiskt att det inte finns någon enhetlig profil för ungdomar som radikaliseras 

och rekryteras till våldsbejakande organisationer. Ibrahim Bouraleh ger exempel på detta 

genom att beskriva den förvirring som uppstod då åtta tjejer från Järvaområdet hade åkt till 

krigsområden. Vissa av tjejerna beskrevs som ordningsamma, hade bra socialt närverk, gick i 

skolan, några var även universitetsstuderande och hade ordnade former. Andra hade mindre 

ordnade former. Detta skapade stor oro då det inte gick att kartlägga någon tydlig profil för de 

tjejer som hade åkt, utan det var en mix av olika personligheter och kontexter. Ett spår kan ha 

varit att de var kompisar, men i övrigt hade de olika personligheter och olika aktiviteter i 

samhället. Ibrahim Bouraleh märkte av att detta skapade stor oro bland befolkningen i 

området då alla kände en osäkerhet kring vem som kunde stå på tur. En del av de ungdomar 

som stoppats från att resa har visat sig både vara icke-religiösa och inte heller ha någon 

psykiatrisk problematik. Ibrahim Bouraleh berättade om en sådan kille som blev stoppad på 

Arlanda två gånger genom att hans mamma ringde och förvarnade om oron att hennes son 

skulle försöka åka. Ibrahim Bouraleh beskriver sedan reaktionerna som ”… och den 

kommunen som han tillhör, man förstår inte, han var inte religiös, de såg en… vad ska man 

säga, en kille som inte vet vad han vill osv. de kunde inte se direkt några psykiska problem”. 

Mohamed Adde menar att ett av de svåraste problemen är att folk aldrig säger att de planerar 

att åka, helt plötsligt är de bara borta.  

Det finns både religiösa och icke-religiösa bland ungdomarna som reser. I utbildningarna som 

islamiska förbundet i Järva håller i är kritiskt tänkande en viktig del, att man inte blint ska tro 

på vad någon säger bara för att de hävdar att det är i enlighet med religionen. Ibrahim 

Bouraleh menar att detta kan vara en anledning till varför många som åker har visat sig vara 

icke-religiösa, de har inte haft någon större kunskap om islam utan har endast blint trott på 

vad någon sagt.  
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Öppenhet 
Ibrahim Bouraleh beskriver att tidigare var det ett tabubelagt ämne bland folk, även egna 

medlemmar tyckte det var ett känsligt ämne och man pratade helst inte om det, även om man 

själv var motståndare till det. Många jobbade i det tysta i enskilda rådgivningar, mindre 

föreläsningar och i fredagsbönen. Ibrahim Bouraleh menar att man måste lyfta fram 

problematiken, om man är tyst och försöker undantrycka det så sprids det och blir starkare. 

Även Muhammad Muslim Eneborg menar att man innan försökt ignorera problemet och 

hoppats på att det då ska försvinna, men att medvetenheten nu har ökat.  

Det som Ibrahim Bouraleh tror var den avgörande händelsen som ledde till att folk kände att 

det var ett ämne som man måste prata om var det stora antalet ungdomar som reste från 

Järvaområdet under våren/sommaren 2014. Numera har samhället generellt öppnat sig, folk 

vågar prata om det här problemet, många vill bidra, det finns myndigheter som arbetar med 

detta, stödlinjer och annat man kan vända sig till. Ibrahim Bouraleh beskriver att det inte bara 

är deras förbund som öppnat sig utan hela samhället och det underlättar för föräldrar som 

känner att de vill vända sig någonstans, att det finns hjälp att få och att det inte är lika 

tabubelagt längre.  

Mohamed Adde uttrycker svårigheter med ordet radikalisering, han menar att det är många 

som ogillar ordet och därför väljer att inte delta i radikaliseringsutbildningarna. Många 

påpekar att de inte vill delta i utbildningar kring radikalisering då det antyder att de själva 

eventuellt skulle ha liknande åsikter, men även att de inte anser att det är nödvändigt då de 

själva inte har den ideologin. Mohamed Adde menar också att ordet kan leda till en 

kulturkrock då ordet inte är någonting som används i många andra kulturer då man snarare 

pratar om terrorism.  

Muhammad Muslim Eneborg menar att gruppsykologi lägger stor grund till våldsbejakande 

ideologi, att dela upp människor i ”vi” och ”de”. Han skulle därför gärna se någon typ av 

ungdomsrörelse, över religionsgränser, som inte heller är kopplad till någon speciell livsstil 

utan mer allmän. Han beskriver sin idé som ett slags ”cityscouter” som fångar upp ungdomar 

rent allmänt men också för att få människor från olika kulturer och med olika livsåskådningar 

att blandas med varandra och därmed möta varandra som individer snarare än representanter 

för en viss grupp. Mohammad Muslim Eneborg tänker att ”när det bara finns ett vi men inget 

de så är det väldigt svårt att bli extremist”. Han tror även att det kan vara till fördel att föra 

fram kärnan i religionerna, då de flesta religioner har samma kärna, den andliga kärnan och 

därigenom kan man se likheter och motarbeta fördomar. Det skapar en känsla av sammanhang 

som han menar ofta saknas hos de människor som faller in i den här problematiken, antingen i 

våldsbejakande extremism eller andra problem så som kriminalitet eller drogmissbruk. 

Muhammad Muslim Eneborg menar även att muslimers mer öppna inställning till att prata om 

islam med icke-muslimer skulle påverka stort. Han menar att muslimer borde kunna prata om 

islam från ett mer utifrånperspektiv och kunna förhålla sig till sin religion med mer distans. 

Han poängterar att det absolut inte handlar om att ifrågasätta kärnan i religionen, i Koranen 

eller i budskapet, det skulle rent teologiskt vara komplicerat. Men andra delar i religionen 

menar han att muslimer borde prata om mer självkritiskt och avdramatisera religionen på sätt 

och vis. Denna öppnare inställning tror han skulle påverka människors syn på islam. Han 

menar att många av de här aspekterna skulle kunna fyllas i av en grupp som nästan alltid 

ignoreras i de flesta sammanhang, nämligen den stora massan av muslimer som inte är 

moskébesökare. Den grupp som aldrig blir tillfrågade, som aldrig får vara med och definiera 

vad islam är, vad muslimer står för eller vad det innebär att vara muslim. Muhammad Muslim 

Eneborg menar att den stora gruppen är ett bra verktyg för att avdramatisera religionen, då 
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den större delen av Sveriges muslimer inte går till moskén, är inte speciellt religiösa och lider 

precis lika mycket som alla andra av allt hemskt som sker, kanske till och med mer då de 

tvingas ännu längre bort från religionen.  

Avslutande reflektioner 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga hur islamiska organisationer i Stockholm arbetar 

för att förebygga radikalisering och rekrytering till IS samt hur de ser på förebyggande arbete. 

Det främsta arbetet visade sig bestå av utbildning, kunskapsspridning och se till att 

informationen når ut till människor. Den metod som samtliga verksamheter använder sig av är 

någon form av utbildning vilket även betonas som mycket viktigt och utbildningen kan ses 

som uppdelad i två kategorier, radikaliseringsprocesser och islam. Både islamiskt kulturcenter 

i Rinkeby och islamiska förbundet i Järva håller i utbildningar kring radikalisering, både vad 

som syftas med begreppet radikalisering och hur enskilda individer kan förhålla sig till det. 

Detta sker genom utbildning med ungdomar och föräldrar, för att sprida kunskap om hur de 

ska bemöta personer som börjar uppvisa radikaliseringstendenser men också för att kunna 

förebygga att sina egna barn faller offer för våldsbejakande ideologier. Den typ av utbildning 

som har fokus på islam innefattas i samtliga verksamheters arbetsprocesser, där 

representanterna anser att islam kan användas på ett framgångsrikt sätt för att undvika 

radikalisering och rekrytering till våldsbejakande islamistiska ideologier. Likheten de alla 

uppvisar är att islam måste användas, inte för att någon av dem anser att ideologin IS stödjer 

sig på har någonting med islam att göra, utan för att det måste bemötas med samma religiösa 

termer som IS själva använder sig av. Detta tycks vara väldigt viktigt för Ibrahim Bouraleh 

och Mohammad Muslim Eneborg som båda betonade starkt att den ideologi IS stödjer sig på 

inte är islam utan snarare att de förvränger islam för att kunna legitimera sina egna syften. 

Därför, ansåg samtliga respondenter, måste islam vara en del av utbildningen så människor 

ska veta vad grunden i islam egentligen är och att den grunden är långt ifrån det IS står för. 

Argumentationen upplevdes vara mycket viktig i utbildningsdelen, att muslimer ska kunna 

använda teologiska argument mot IS och liknande grupper. Ibrahim Bouraleh uttryckte också 

en tanke kring att det troligen är bristfällig kunskap om islam som kan vara en bidragande 

orsak till att en del som reser för att kriga med IS är icke-religiösa, de kan därmed lättare 

övertygas av rekryterarna att IS-krigarna gör sin religiösa plikt. Även Muhammad Muslim 

Eneborg menade att en god introduktion i islam kan skydda mot att bli indragen i 

våldsbejakande islamistiska ideologier.  

I respondenternas beskrivningar kring ansvarsområde var de relativt överens, samtliga ansåg 

att alla måste ta ansvar för att problematiken ska kunna hanteras. Samtliga beskrev också att 

det inte endast är muslimska samfund som ska ta ansvar för att uppmärksamma och hantera 

problemet med radikalisering och rekrytering utan att många olika organisationer måste hjälpa 

till för att få en heltäckande lösning. Det uttrycktes dock skillnader gällande verksamheterna i 

Järvaområdets lokala ansvarskänsla och Ayshamoskén i innerstadens mer generella 

ansvarskänsla. Muhammad Muslim Eneborg från Ayshamoskén uttryckte en vision om 

generellt ansvarstagande för samtliga muslimska samfund och den svenska befolkningen i 

allmänhet. Mohamed Adde och Ibrahim Bouraleh ansåg uttryckligen att deras ansvar låg inom 

Järvaområdet och det sker i största mån ett lokalt arbete. Detta är föga förvånande då området 

där Mohamed Adde och Ibrahim Bouraleh är verksamma är mycket utsatt gällande 

radikalisering och rekrytering till IS. De upplever att många av de som drabbas är människor 

från deras områden, deras samfundsmedlemmar och relationer mellan människor i området 

gör att många påverkas när en person åker för att strida med IS. Det ansågs därför viktigt för 

dem att ta hand om familjemedlemmarna som var kvar och andra familjer i området som 
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kände oro över att området var så drabbat av krigsresor. Denna lokala ansvarskänsla och 

lokala arbete framkom på många olika områden, vilket sågs vara en gemensam nämnare för 

både islamiskt kulturcenter i Rinkeby och islamiska förbundet i Järva. Den stora 

uppmärksamhet som Järvaområdet fått i och med rekryteringen till IS har troligen inte slagit 

Ayshamoskén på samma sätt, vilket blir tydligt i Muhammad Muslim Eneborgs generella 

ansvarskänsla och arbetsprocess, där det geografiska området inte upplevs vara lika relevant.  

Sårbarhetsfaktorer tas upp av samtliga respondenter, i varierande mängd och olika saker 

betonas. Utanförskap tycks vara en stark faktor och Muhammad Muslim Eneborg kopplade 

ihop detta med en otrygghet i sin identitet och ett missnöje i sin personliga situation. Ibrahim 

Bouraleh kopplade utanförskapet med en ökad risk för kriminalitet som han anser är en stark 

sårbarhetsfaktor för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande ideologier. Det kan 

tänkas att individer som brottas med en osäker identitet och utanförskap lättare tar till sig 

ramverk (frames) som beskrivs i SMT och därmed har en ökad risk för radikalisering till 

våldsbejakande extremistiska grupper. I synnerhet kan den sista komponenten där motivation 

är avgörande tänkas vara särskilt kritisk då det är troligt att en ensam individ lättare motiveras 

av tanken på en social rörelse med ett gemensamt mål, även om det är ett mål kopplat till 

terrorism finns få skyddsnät som kan fånga upp individen. Det tycks således vara fallet 

åtminstone i de utbildningar som ges av exempelvis islamiska kulturcentret i Rinkeby där en 

del av utbildningen handlar om vikten av ett socialt skyddsnät i form av skola, arbete och 

fritidsliv. Utanförskap och svaga sociala skyddsnät har även beskrivits i tidigare forskning 

som en stor riskfaktor.
79

 Dessutom har social identitet och framförallt kränkning av denna stor 

bidragande faktor till att eventuellt kunna begå terrorhandlingar, även i det land där mest tid 

spenderats. Detta har visat sig framförallt relevant i en europeisk kontext.
80

 Att känna att sin 

identitet är representerad är en faktor som framförallt Muhammad Muslim Eneborg belyste 

och som även mycket väl hänger samman med de teorier som presenterats ovan. Han menade 

att den religiösa identiteten måste få finnas representerad i det offentliga rummet i Sverige, så 

människor med exempelvis en muslimsk identitet uppfattas vara en del av samhället och ha 

ett delägarskap. En otrygg identitet betonades av Muhammad Muslim Eneborg som en 

riskfaktor, vilket även uppmärksammats i tidigare forskning då radikala beteenden som leder 

ner till terrorism motiverades främst av sökandet efter personlig betydelse.
81

  

Muhammad Muslim Eneborg beskrev även vikten av att undvika en polariserande retorik med 

”vi och de”, för att inte hamna i ett grupptänk baserat på fördomar och kategorisera grupper 

med olika egenskaper på basis av, exempelvis, religiös tillhörighet. Tidigare forskning har 

också visat att genom uppdelningen av ”vi och de” är det lättare att distansera sig från de 

andra, vilket kan underlätta våldsamma handlingar mot dem.
82

 

Som beskrivits i inledningen av denna uppsats är IS framgångsrika rekrytering i Sverige 

oroväckande och det är tydligt att mer arbete behövs för att stoppa utvecklingen. För att 

lyckas med detta är det viktigt att kartlägga hur det förebyggande arbetet ser ut, vilket denna 

uppsats har syftat till. Genom intervjuerna i denna uppsats har ett mönster uppvisats i hur 

islamiska organisationer själva arbetar och ser på det förebyggande arbetet vilket är av stor 

vikt för den generella forskningen kring radikalisering i Sverige. Både islamiskt kulturcenter i 

Rinkeby och islamiska förbundet i Järva ska inom kort redovisa resultaten från deras 

utbildningar vilket också kommer ge information kring hur metoderna ska utvecklas. Både 

Mohamed Adde och Ibrahim Bouraleh upplevde en oro kring sina områden, vilket gör 
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utvärderingen av deras utbildningar och projekt högst relevanta då Järvaområdet är mycket 

utsatt för den här typen av problematik. Visar det sig att deras arbete är framgångsrikt kan det 

troligtvis bidra en hel del till kommande arbeten kring radikalisering och rekrytering till IS, 

vilket förhoppningsvis kommer bidra till att statistiken minskar.   

Framtida forskning 

Problematiken kring radikalisering och rekrytering till IS kan ses från en mängd olika 

perspektiv. Något som vore mycket intressant och viktigt är att se vilka faktorer som främst 

gör att IS rekrytering är så framgångsrik i Europa, där länder som Sverige, Danmark och 

Belgien toppar listan sett till antal invånare. Det vore högst relevant att se vad det är i IS 

rekryteringsvideor som direkt riktar sig mot människor i dessa samhällen och vilka argument 

som blir främst avgörande i en radikaliseringsprocess. En rapport kring våldsbejakande 

islamistisk extremism och sociala medier har utkommit från försvarshögskolan med syftet att 

bidra med kunskap om hur social medier används för rekrytering och propaganda.
83

 Att följa 

upp detta med mer omfattande forskning kan troligtvis bidra till en mer komplett bild av 

rekryteringsfaktorer i en svensk kontext. Den engelskspråkiga webbtidningen Dabiq används 

som underlag för den rekryteringspropaganda som riktar sig direkt mot individer i 

västerländska samhällen, vilket gör det även relevant att studera sambandet mellan IS 

rekrytering i Europa och spridning av Dabiq.  

Det vore även intressant att studera samband mellan radikalisering och identitetsutveckling, 

där en del processer inom identitetsutvecklingen kan vara särskilt avgörande för att lättare 

motivera den här typen av kognitiva och beteendemässiga mönster. Identitet tycks vara en 

viktig faktor i radikaliseringsprocessen och det skulle eventuellt kunna bidra till arbetet med 

att skapa en tydligare profil kring vilka som främst ligger i riskzonen om ett samband kan ses 

mellan vissa processer. Detta är någonting som troligen skulle bidra men som skulle innebära 

en hel del metodologiska svårigheter, exempelvis i datainsamlingen.  
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