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1. Sammanfattning
Den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige utgör en del av en transnationell 
rörelse, vars politiska kärna utgörs av islam och som använder våld för att uppnå 
målsättningar. Dagens breda, globala rörelse började växa fram på 1980-talet, 
under afghansk-sovjetiska kriget (1979-1989), i form av al-Qaida (AQ ) och andra 
jihadistiska grupperingar. Dessa aktörer delar centrala ideologiska utgångspunkter 
men utgör inte en enhetlig rörelse. Den dominerande ideologiska riktningen inom 
den våldsbejakande islamistiska rörelsen baseras på så kallad jihadistisk salafism 
(salafijihadism).

Salafism är en övergripande social och religiös rörelse inom sunniislam där  
anhängarna, även kallade salafister, strävar efter en återgång till en form av islam 
som uppfattas ha existerat under de tre första generationerna av muslimer, islams 
”förfäder”. Föreställd autenticitet är därmed centralt för denna bokstavstroende, 
ortodoxa ideologi som gör anspråk på att efterlikna livet på förfädernas tid.

Salafister eftersträvar åtskillnad mellan såväl kvinnor och män som muslimer och 
icke-muslimer, och tar avstånd från sekulära, västerländska, liberala idéer och 
värderingar. Tillrättavisning av och påtryckningar gentemot individer som upplevs 
praktisera islam felaktigt är vanligt förekommande, likaså social kontroll, heders-
relaterat våld och förtryck som primärt riktas mot flickor och kvinnor. Utöver 
starkt konservativa och patriarkala normer är antisemitism dominerande och anti-
semitiska hatbrott förekommande. Föreställningen om en judisk konspiration som 
anses hota muslimer och islam genomsyrar rörelsens och miljöns ideologi.

Salafism kan delas in i olika delriktningar: puritansk, politisk och jihadistisk  
salafism. Majoriteten av världens salafister är så kallade purister som förkastar  
våldsamma metoder. Politiska salafister förespråkar vanligtvis inte våld för att 
uppnå samhälleliga förändringar, utan prioriterar politiskt engagemang och 
aktivism. Salafi-jihadister, som utgör den minsta grupperingen och som är vålds-
bejakande, har blivit fler efter USA:s invasion av Irak 2003. Salafistiska jihadister 
anser att våldsamma metoder, såsom väpnad kamp och terrorism mot dem som 
betraktas föra krig mot islam och muslimer, är eftersträvansvärt, nödvändigt och 
legitimt. Från och med 2000-talet har ett stort antal terrordåd med koppling till 
den transnationella rörelsen genomförts i Europa och i andra delar av världen. 
Den senare hälften av 2010-talet har Islamiska staten (IS), tidigare AQ:s gren  
i Irak, varit ansiktet utåt för global jihad.

Även i Sverige kännetecknas den dominerande ideologiska riktningen inom den 
våldsbejakande islamistiska miljön av salafijihadism, som primärt representeras av 
de globala terroristorganisationerna AQ och IS. Från 1990-talet har individer rest 
från Sverige till en rad konfliktområden, eller engagerat sig i stödjande verksamhet 
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i sådana områden, såsom Bosnien, Tjetjenien och Somalia och senare Afghanistan, 
Irak och Jemen. Dessutom har den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige 
bedrivit olika former av finansierings- och logistikverksamheter relaterade till 
terrorism.

Opinionsbildande verksamhet sker både online och på fysiska platser. En stor del 
av opinionsbildningen och propagandaspridningen äger rum på digitala platt-
formar. Rekryteringsstrategier med fokus på uppsökande verksamheter sker  
exempelvis via flygbladsutdelning, dörrknackning, vid föreningslokaler, i moskéer, 
på skolor, gym samt genom andra former av missionerande verksamhet (dawa).  
I samband med officiella sammankomster kan ett diskret kontaktsökande initialt 
äga rum. Om individen visar intresse och mottaglighet introduceras det vålds-
bejakande islamistiska budskapet. Rekryteringsprocessen fortsätter därefter ofta  
i mer slutna miljöer.

Antalet individer inom den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige, som 
Säkerhetspolisen följer, ökade från några hundratal år 2010 till uppskattningsvis 
2 000 personer 2017, delvis som en konsekvens av IS självutropade kalifat i Syrien 
och Irak. Miljön domineras primärt av män, medan ungefär 13 procent utgörs av 
kvinnor. När det gäller så kallade utländska stridande, eller terrorresenärer, anslöt 
6 000 européer till IS, utav närmare 40 000 personer världen över. Sverige är ett 
av de länder i Västeuropa som har haft flest utländska stridande per capita i kon-
fliktområdet. Omkring 300 män och kvinnor har sedan 2012 rest för att ansluta 
sig till IS, AQ eller andra militanta islamistiska grupperingar och organisationer, 
varav 25 procent kvinnor. En av anledningarna till den relativt höga andelen är IS 
framgångsrika propaganda riktad till kvinnor.

Drivkrafterna och orsakerna bakom individers radikalisering är komplexa och 
mångfacetterade; det kan röra sig om exempelvis sociala, politiska, ideologiska och 
religiösa faktorer. Särskilt utmärkande för IS är att terroristorganisationen utrop-
ade ett kalifat, som lockade till sig människor från hela världen som ville bygga 
upp den så kallade islamiska staten. I samband med att IS förluster ökade och att 
kalifatet föll 2019, samt till följd av att nationella och internationella antiterror-
verksamheter har varit effektiva, har alltfler utländska stridande återvänt från 
konfliktområdet till sina hemländer.

Under slutet av 2019 uppskattades antalet återvändande stridande till Sverige 
vara drygt 150 individer. Samtidigt bedömdes 30–45 vuxna och ett 50-tal barn 
med någon form av svenskkoppling fortsatt befinna sig i olika läger i Syrien och 
Irak, såsom al-Hol. Som en konsekvens av ökade rymningsförsök från lägren och 
fritagningar av fångar med anknytning till IS, samt Turkiets deportering av miss-
tänkta europeiska jihadister till sina hemländer, kan återvändandet öka.
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Enligt Säkerhetspolisen är det främsta hotet mot Sveriges statsskick i dagsläget 
ensamagerande gärningspersoner med sympatier, eller kopplingar, till den vålds-
bejakande islamistiska- och högerextrema miljön. Nationellt centrum för terror-
hotbedömning (NCT) menar att ett fåtal aktörer troligen har avsikten och för-
mågan att genomföra våldshandlingar som skulle kunna prövas som terrorattentat 
i lagstiftningen. Ideologiska budskap och uppmaningar från jihadistgrupper och 
terroristorganisationer, såsom IS och AQ , väntas fortsatt inspirera och attrahera 
individer som kan använda sig av lättillgängliga, osofistikerade medel för att  
ut föra terrordåd i Sverige eller på andra platser i världen.
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2. Inledning 
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har bland annat i uppdrag att samla 
och sprida kunskap om våldsbejakande extremism. Detta utgör ett led i CVE:s 
bredare uppgift att förebygga våldsbejakande extremism generellt. CVE har tagit 
fram kunskapsmaterial om de tre av Säkerhetspolisen identifierade våldsbejakande  
extremistmiljöerna.1 Denna skrift utgör en sammanställning av forskning och 
kunskap om den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige samt den trans-
nationella rörelse som den utgör en del av.

CVE utgår från en kriminalpolitisk utgångspunkt och följer Säkerhetspolisens 
definition av de olika våldsbejakande extremistmiljöerna. Säkerhetspolisen följer 
tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige: den våldsbejakande 
högerextrema miljön, den våldsbejakande vänsterextrema miljön, och den vålds-
bejakande islamistiska miljön.2 Det saknas en enhetlig definition av konceptet  
islamism inom forskningen, och det har även framförts en del kritik mot begreppet 
och dess användning. Dessa spörsmål diskuteras i nästa kapitel.

1  För vit makt-miljön och den autonoma miljön, se CVE (2020b) respektive CVE (2020c).
2  Säkerhetspolisen (2020).
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3. Definitioner 
En våldsbejakande extremistmiljö avser ”[…] individer, grupper och organisationer 
som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de 
utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvar-
lig brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka besluts-
fattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva 
sina grundlagsfästa fri- och rättigheter”3.

Den våldsbejakande islamistiska miljön, som är en del av en bred transnationell 
rörelse, baseras på en kombination av religiösa och politiska ideologiska utgångs-
punkter där islam utgör kärnan i den politiska ideologin. Våldsbejakande islam-
istisk extremism används för att beskriva miljöns agerande utifrån islam och 
motiveringar av våld som ett legitimt medel för att uppnå ideologiskt motiverade 
målsättningar. På så sätt särskiljer sig denna miljö från andra våldsbejakande  
extremistmiljöer som till stor del kännetecknas av sekulära politiska ideologier 
långt ut på den politiska höger- och vänsterskalan.4 Den våldsbejakande islamist-
iska extremismen i Sverige utgör en del av en ideologisk tolkningstradition inom  
salafismen kallad salafistisk jihadism.

Begreppet ”islamistisk” härstammar från begreppet islamism. Den sistnämnda är 
ett samlingsbegrepp för olika politiska perspektiv och ideologier där islam be-
traktas som en övergripande samhällsordning med regler och föreskrifter för hur 
samhällen och styrelseskick bör konstrueras. Anhängarna benämns ofta som  
”islamister”. Ytterligare ett begrepp är ”islamistisk extremism”, som inte nödvändigt -
vis behöver vara våldsbejakande men som innebär avfärdandet av en demokratisk 
samhällsordning. Utomparlamentariska metoder kan användas för att uppnå 
förändringar i önskad riktning. Islamistisk extremism står för en extrem tolkning 
av islams urkunder (autentiska islamiska källor), Koranen och hadith- 
litteraturen, och skiljer sig överlag från den konventionella tolkningen av islam 
som religion hos majoriteten av världens muslimer.5

Samtliga ovan nämnda begrepp som innefattar begreppet islamism har kritiserats 
för att det sammankopplas med religionen islam.6 I denna text görs åtskillnad 
mellan den våldsbejakande islamistiska miljön och den våldsbejakande islamistiska 
rörelsen. När det gäller den förstnämnda åsyftas en avgränsad svensk miljö, medan 
den sistnämnda åsyftar en bred och generell transnationalistisk rörelse.

3  Säkerhetspolisen (2019a, s. 60).
4  Jmf CVE (2020b;2020c).
5  Ds 2014:4.
6  Ds 2014:4, Säkerhetspolisen (2010a).
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4. Radikalisering 
Varför och hur somliga individer radikaliseras är en central fråga som har studerats 
under flera decennier. Radikalisering har ingen entydig definition eller operation-
alisering, utan är ett föränderligt begrepp som varierar över tid och plats, med 
olika innebörd.7 Likt många andra teoretiska koncept, är termen omdiskuterad 
och politiskt laddad.8 Många kritiker menar exempelvis att begreppet används  
på ett godtyckligt vis.9

Inom forskningen råder dock samstämmighet om att radikalisering utgör en 
dynamisk och komplex process, vilket också påvisas i den mängd modeller som 
återfinns inom området.10 Den mest förenklade beskrivningen av begreppet är 
”processen där människor till slut blir extremister”.11 Denna breda litteratur  
fokuserar på alla våldsbejakande miljöer; från islamistisk extremism till höger-  
och vänsterextremism.12

Radikaliseringsforskningen utgör ett fält av teorier om samverkande orsaker, som 
ämnar förklara varför en människa radikaliseras och engagerar sig i våldsbejak-
ande extremism. Olika konceptuella modeller som försöker förklara radikalise-
ringsprocesser har tagits fram.13 Dessa modeller bygger på analyser av tidigare 
terrorister (psykologiska profiler) och processerna i flera steg utifrån ett antal 
faktorer på makronivå (i samhället), mesonivå (inom grupper) och på mikronivå 
(hos individer).14

I den allmänna diskursen florerar en del felaktiga föreställningar om radikalisering. 
Bland de mest återkommande är antagandet att alla terrorister lider av någon form 
av mental störning, såsom psykopati.15 Forskningen är dock i stort sett överens om 
att det inte finns en entydig profil för potentiella terrorister eller våldsbejak ande 
extremister.16

Brottsförebyggande rådet har tillsammans med Säkerhetspolisen tagit fram en 
typologi över ”huvudvägar in i radikalism” där fyra olika vägar har identifierats; 
utagerarens, grubblarens, familjens och kontaktsökarens väg.17 Drivkrafterna bakom 

7  Se exempelvis Schmid (2013), Sedgwick (2010).
8  Richards (2014).
9  Se exempelvis Vidino (2014), Kundnani (2012), Sedgwick (2010).
10  Se exempelvis Schmid (2013), Taylor och Horgan (2006).
11  Neumann (2013, s. 847).
12  Vergani m.fl. (2018), McCauley och Moskalenko (2017).
13  Se Borum (2011b).
14  Berger (2018).
15  Victoroff (2005).
16  Schmid (2013), Horgan (2008).
17  Se Säkerhetspolisen (2010b) eller Brå (2009:15).
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individers radikalisering varierar kraftigt och kan inkludera alltifrån sociala, 
politiska, ekonomiska och ideologiska till personliga faktorer.18

Push- och pullfaktorer 
I både forsknings- och myndighetsrapporter beskrivs så kallade ”push- och pull-
faktorer” (driv- och dragningskrafter) som kan leda till radikalisering på individ-
uell nivå.19 Nedan presenteras ett urval av push- och pullfaktorer som radikalise-
ringsforskningen har undersökt närmare: 

• Pushfaktorer: sociala och politiska omständigheter, såsom ojämlikhet,  
fattigdom, geopolitiska faktorer, relativ deprivation (av en annan social grupp), 
statlig repression, intragruppkontakt (exempelvis social exkludering, upplevd 
orättvisa från potentiell utgrupp), m.fl. 

• Pullfaktorer: sociala mekanismer och grupprocesser (exempelvis ideologi, 
gruppidentitet, identitetsfusion), emotionella eller materiella incitament,  
kognitiva faktorer (exempelvis kulturell kongruens, äventyr), m.fl.  

Ovanstående push- och pullfaktorer kan ha mer eller mindre inverkan och  
effekt på radikaliseringsprocesser i olika regioner/länder och över tid; kontexten på 
makronivå kan alltså vara betydande. Ett problem med den empiriska forskningen 
kring dessa faktorer är dock att forskningen ofta baseras på små urval och få fall, 
vilka gör att generaliserbarheten från resultaten i dessa studier är begränsad.20  
En annan svårighet är att radikalisering studeras på olika analysnivåer. Det - 
samma gäller forskningen om varför människor väljer att lämna våldsbejakande 
extremism.21

Ytterligare ett problem kan vara att vissa antaganden som senare visat sig vara  
direkt felaktiga, ändå fortsatt vidhålls av beslutsfattare och aktörer som arbetar  
med att bekämpa extremism. Ett exempel är hypotesen att våldsbejakande 
extrem ism endast beror på strukturella faktorer, såsom fattigdom, arbetslöshet  
och bristande utbildningsmöjligheter. Strukturella faktorer kan ha ett visst för-
klarings värde (framför allt vid mindre urval) men förmår inte förklara varför 
andra människor i en liknande strukturell position inte radikaliseras.22 Redan  
på 1980-talet menade forskare som Crenshaw att endast fattigdom inte kunde 
förklara varför människor begick terrordåd, eftersom de flesta terrorister under 
1970-talet kom från högre sociala klasser med goda livsförutsättningar.23

18  Se exempelvis Vergani m.fl. (2018), Koomen och van der Pligt (2016), Silke (2008).
19  Vergani m.fl. (2018), Socialstyrelsen (2017), Säkerhetspolisen (2010b), Brå (2009:15).
20  Berger (2018).
21  Koehler (2017). 
22  Berger (2018).
23  Crenshaw (1981).
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En förklaringsfaktor som lyfts fram som en framträdande orsak till radikalisering 
när det specifikt gäller våldsbejakande islamism är exempelvis upplevd stigmatise-
ring och alienation av muslimer.24 Denna alienering menas förstärka känslan av ett 
muslimskt utanförskap gentemot västvärlden, och salafism och salafistisk jihadism 
uppfattas då erbjuda kollektiv solidaritet och meningsskapande. Å andra sidan kan 
ett religiöst sökande i sig, enligt Wiktorowicz, vara en betydande del i inträdes-
processen till miljön, utöver en upplevd känsla av stigmatisering, social instabilitet 
och socialisering.25

Baserat på intervjuer med individer som har deltagit i extremistmiljöer fram-
kommer också att vägen in kan möjliggöras av en särskild händelse, exempelvis 
att bli avstängd från skolan, förlora sitt jobb och inte få ett sökt arbete.26 Även 
social instabilitet (låg social kontroll) kan leda till destruktiva beteenden såsom 
drogmissbruk, kriminalitet, riskfyllt sexuellt beteende och ingång i odemokratiska 
miljöer.27 

Ideologi 
En faktor som lyfts fram inom forskningen, särskilt i studier om våldsbejakande  
islamistisk extremism, är den ideologiska (politiska/religiösa) övertygelsen och 
religionens roll bakom radikaliseringsprocessen.28 Även om en religion i sig, 
exempelvis islam, inte är våldsbejakande, kan religionens innehåll sättas i en 
kontext som potentiellt kan driva människor till att radikaliseras beroende på hur 
de religiösa urkunderna tolkas. Det faktum att religion per se inte förmår förklara 
extremism innebär dock inte att studier av hur religion underbygger extremism 
bör undvikas. Hoyle m.fl. menar exempelvis att det för både män och kvinnor 
sågs som en religiös plikt att bygga upp det självutropade kalifatet.29

För religiösa extremister utgör skrifter och urkunder användbara källor för att 
polarisera och definiera motpolsidentiteter, så kallade ingrupper och utgrupper. 
På så sätt har islamistiskt, judiskt, kristet och buddistiskt motiverad extremism 
fortlevt genom historien.30 Att radikaliseras in i en våldsbejakande extremist-
miljö förutsätter dock inte involverandet av en ideologi.31 Det finns många vägar 
in i våldsbejakande extremism och terrorism som inte involverar ideologi. Dock 
används ideologi ofta av våldsbejakande extremistgrupperingar för att rationalisera 
användandet av våld.32

24  Roy (2007).
25  Wiktorowicz (2004).
26  Carlsson m.fl. (2020), Rostami m.fl. (2018a).
27  Arnett (2004).
28  Holbrook och Horgan (2019), Borum (2011a), Wiktorowicz (2004).
29  Hoyle m.fl. (2015).
30  Berger (2018).
31  McCauley och Moskalenko (2011).
32  Schmid (2013).
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Genomgående vad gäller det ideologiska narrativet är idén om missnöje, vilket 
återkommer bland extremisters argument och rationalisering.33 Berger betonar att 
alla extremister uppvisar ett missnöje men att alla som är missnöjda ändå inte blir 
extremister.34 Den övervägande majoriteten muslimer i Sverige blir exempelvis 
aldrig extremister, oavsett om de anser sig vara stigmatiserade och diskriminerade 
eller upplever missnöje och utanförskap.

Sociala nätverk, sociala band och könsroller 
En individs sociala nätverk och sociala band är också centrala i radikaliserings-
processen.35 För att ansluta till en destruktiv och odemokratisk sammanslutning är 
tillgången till en sådan miljö en förutsättning. Det betyder att interaktionen med 
individer i miljön och dess närhet spelar en avgörande roll för en individs inträde. 
Interaktionen med vänner, släktingar, partner eller förebilder kan bidra till en 
individs radikalisering, eftersom det möjliggör en process av meningsskapande 
i relation till gruppen.36 Individen kan skapa sig en gruppidentitet genom att bli 
värdefull i andras ögon samt känna tillhörighet och mening i livet.37

Exempelvis Atran m.fl. framhåller att radikalisering sker i sociala miljöer där  
majoriteten av dem som ansluter sig till olika jihadistiska grupperingar gör det 
i grupper som ”involverar befintliga sociala nätverk och vanligtvis är klustrade 
i vissa städer och stadsdelar”38. Detta är också ett mönster som kan skönjas när 
det gäller utländska stridande från Sverige.39 Tillgången till en miljö är en förut-
sättning för ingång i en destruktiv och odemokratisk sammanslutning. Det kan 
också förklara varför så stor andel av de utländska stridande från Sverige kom från 
socialt utsatta områden, eftersom sociala nätverk och band har spelat roll.

Forskning kring kvinnors deltagande i våldsbejakande extremistmiljöer och 
terrororganisationer har historiskt sett förbisetts. När kvinnor har studerats har 
studierna tenderat att framställa stereotypiska föreställningar och en skev, ofull-
ständig bild av kvinnors aktiva deltagande och roller i terrorgrupperingar eller 
våldsbejakande miljöer.40 För både män och kvinnor kan olika konstruktioner av 
femininitet och maskulinitet fungera som push- och pullfaktorer in i extremist-
miljöer.41 Våldsbejakande extremistiska grupperingar förstår och manipulerar 
genusnormer och konservativa stereotyper till sin fördel vid rekrytering och i 
propagandaspridning.42

33  Schmid (2013).
34  Berger (2018).
35  Dawson och Amarasingam (2017), Silke och Brown (2016), Bakken (2006), Sageman (2004).
36  Berger (2018), Klandermans (1997).
37  McCauley och Moskalenko (2011).
38  Atran m.fl. (2017, s. 16).
39  Rostami m.fl. (2018b), Gustafsson och Ranstorp (2017).
40  Schmidt (2020), Sterkenburg (2019), RAN (2019b), Gentry (2019). 
41  Kimmel (2018).
42  Pisoiu (2019a), OSCE (2019), Pearson (2018), Proctor och Mazurana (2018).
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Internationell forskning visar till exempel att kvinnor och män har haft likartade 
anledningar och motiv att ansluta till IS och kalifatet, men att det också finns 
specifika dimensioner som skiljer sig åt mellan könen. Hoyle m.fl. understryker 
tre vanligt förekommande orsaker till varför både män och kvinnor rest till Sy-
rien och Irak: a) en känsla av att umma (den muslimska gemenskapen) är under 
attack, b) ideologisk eller religiös plikt att agera, c) sökande efter kamratskap och 
mening.43 Dragningen till det statsbyggande projektet var dock särskilt stark för 
kvinnor. Likaså har internet och digitala plattformar varit en starkare komponent 
i kvinnornas radikaliseringsprocess än i männens.44 Denna bild bekräftas även av 
andra som menar att kvinnor, precis som män, såg det som en muslimsk plikt att 
bidra till kalifatet. Deras sökande efter mening, systerskap och identitet har också 
varit drivande faktorer för kvinnornas resande.45

ONLINE-RADIKALISERING OCH SJÄLVRADIKALISERING

Internet och sociala medier har haft en avsevärd påverkan på och format hur 
människor generellt kommunicerar. Forskning om radikalisering visar att in-
ternet och sociala medier spelar roll för hur människor radikaliseras, även om 
omfattningen är oklar. Exakt hur en individs radikaliseringsprocess påverkas 
är inte entydig, men det råder enighet om att virtuella kanaler utgör centrala 
verktyg för att kommunicera, nätverka och sprida radikala idéer.46

Självradikalisering och online-radikalisering är två tätt sammankopplade  
begrepp, eftersom självradikalisering nästan uteslutande sker via digitala 
plattformar. Kontakt med rekryterare är då inte heller en nödvändighet för att 
en (själv-)radikaliserad individ ska utföra en våldshandling eller sympatisera  
med en ideologi.47 Självradikalisering innebär dock inte nödvändigtvis att 
individerna inte också samtidigt kan vara en del av ett större sammanhang. 
I de flesta fall finns det någon koppling till en rörelse, andra människor eller 
idéer, även om den kopplingen inte alltid är synlig.48 

43  Hoyle m.fl. (2015).
44 Pearson och Winterbotham (2017), Hoyle m.fl. (2015).
45  Hoyle m.fl. (2015), Saltman och Smith (2015).
46  Meleagrou-Hitchens m.fl. (2017), Conway (2017), Neumann (2013), Stevens och Neumann (2009).
47  MacDonald och Whittaker (2020), Pearson (2016).
48  Hofmann (2018), Kaati (2017).
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5. Ideologi 
I detta kapitel beskrivs den våldsbejakande islamistiska miljöns och den trans-
nationella rörelsens övergripande ideologiska utgångspunkter. Den ideologi som 
beskrivs är salafijihadism i relation till den breda salafistiska rörelsen.

Inledning
Sedan 2000-talet kännetecknas den dominerande ideologiska riktningen inom 
den våldsbejakande islamistiska extremismen i Sverige av salafijihadism, vilken 
främst representeras av terroristorganisationerna al-Qaida (AQ ) och Islamiska 
staten/Daesh (IS). Miljön kan beskrivas som inbäddad i en bred transnationell  
rörelse med vissa centrala och gemensamma ideologiska övertygelser, men som 
inte utgör en enhetlig aktör. Denna transnationella rörelse kom att växa fram 
under mitten av 1980-talet.49

Till skillnad från exempelvis den nationalistiska våldsbejakande islamismen, som 
fokuserar på nationalseparatistiska idéer där den utpekade fienden oftast är lokala 
regimer och där viss inspiration kommer från sekulära idéströmningar, är istället 
den salafi-jihadistiska rörelsens ideologiska målsättningar primärt transnationella 
eller globala.50

Genom att huvudsakligen agera och rikta sig mot civilbefolkningar istället för 
mot nationella intressen, syftar den transnationella rörelsen att förstöra det inter-
nationella systemets grundläggande normer, värderingar, institutioner och regler.51 
Olika aktörer, såsom AQ , påverkar och utnyttjar dock nationella angelägenheter 
eller konflikter som en bred strategi för att få inflytande i regioner.52 Under 2000- 
och 2010-talet har ett stort antal terrordåd, inspirerade av den transnationella 
våldsbejakande islamistiska rörelsens ideologiska budskap, genomförts i Europa 
och i andra delar av världen.53

Salafism
Salafism har historiskt sett associerats med den reformistiska rörelsen Salafiyya 
al-tanwiriyya och med religiösa lärda som exempelvis Jamal al-Din al-Afghani 
(1839–1897), Muhammed Abduh (1849–1905) och Rashid Rida (1865–1935).54 
Denna rörelse skiljer sig från den moderna salafistiska rörelsen, som är betydligt 
mer bokstavstrogen, fundamentalistisk och starkt präglad av en annan ideologisk 

49  Hegghammer (2006), Kepel (2005).
50  English (2019), Ganor och Azani (2019), Fazlhashemi (2014), SOU 2013:81, Gerges (2009), Hegghammer (2006). 
51  Säkerhetspolisen (2010a), Mendelsohn (2009), Haynes (2005).
52  Europol (2019a), Lister (2019).
53  Säkerhetspolisen (2019a; 2018).
54  Fazlhashemi (2018), Haykel (2013).
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tradition, benämnd wahhabism.55 Salafism (eller Salaf) refererar till al-salaf 
al-sālih (”de rättfärdiga föregångarna”), vilka syftar på de tre första av islams 
generationer.56

Samtida salafism utgör en bred social och religiös rörelse inom sunniislam och 
kännetecknas av idén om progression genom regression, ett förhållningssätt som 
innebär att gå tillbaka till en autentisk och ortodox form av islam som uppfattas  
ha existerat under religionens gyllene ålder under de tre första generationerna.57 
Vad som skiljer samtida salafister från andra muslimer är deras anspråk på att 
efterlikna islams förfäder på ett detaljerat sätt som genomsyrar alla livets delar.58 
Autenticitet har därmed en central betydelse för salafister.59

Salafism kan beskrivas som en övergripande troslära eller teologisk doktrin (’aqida) 
bestående av flera delriktningar med skilda metoder (manhaj) för hur samhället 
bör hanteras.60 Inom sunniislamsk tradition har det varit vanligt att följa en viss 
rättstolkning av lagskolorna (taqlid). Många salafister avvisar dock taqlid och 
förespråkar istället sökandet till islams urkunder koranen och hadithlitteraturen 
(sunna), enligt Haykel.61 Salafister är huvudsakligen sysselsatta med förverklig-
andet av Guds enhet (tawhid) och bevarandet av doktrinär renlighet i motsats till 
den förnyelse (bida’) som skett sedan islams begynnelse. Det implicerar att åter-
ställa betydelsen av tawhid.62

Salafister hävdar själva att de utgör en exklusiv grupp, den så kallade ”segrande 
gruppen” (taifa al-mansura) eller ”den utvalda sekten” (al-firqa al-najiya), och att 
salafister är de enda som praktiserar islam korrekt och som kommer att komma 
till paradiset.63 Alla andra tolkningar av islam än den salafistiska uppfattas som 
falska läror (så kallade irrläror) eller avvikelser.64 Trots dess tydligt definierade  
huvuddrag är salafismen inte homogen, utan utgör en bred, komplex och mång-
tydig rörelse som omfattar många olika traditioner och ibland motstridiga  
tendenser.65 

55  Piscatori och Saikal (2019), Wagemakers (2012), Lauzière (2010). Alla wahhabiter är salafister, men alla salafister  
är inte wahhabiter. Salafism hänvisar här till den breda rörelse av muslimer som bokstavstroget försöker leva  
enligt de första generationerna av islam (Salaf) som de finner lämpliga. Wahhabism åsyftar den specifika doktrinen 
av salafism som propagerades av den islamiske reformatorn Muhammad ibn Abd al-Wahhab som verkade i Najd, 
dåvarande centrala Arabien. 

56  Meijer (2013), Shinar och Ende (2012).
57  Maher (2016), Haykel (2013).
58  Wagemakers (2016).
59  Fazlhashemi (2017).
60  Wiktorowicz (2006).
61  Haykel (2017).
62  Haykel (2013), Lacroix (2011), Lauzière (2010).
63  Maher (2016), Haykel (2013). 
64  Fazlhashemi (2017).
65  Meijer (2013).
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SALAFISMEN

Salafister är avståndstagande (isolationistiska) gentemot det omgivande sam-
hället och eftersträvar åtskillnad mellan såväl kvinnor och män som muslimer 
och icke-muslimer. Missionerande (dawa) gentemot andra muslimer och 
tillrättavisning av individer som upplevs praktisera islam felaktigt är vanligt 
förekommande.66 Inom vissa geografiska områden förekommer en högre grad 
av hedersförtryck och social kontroll, till exempel vad gäller beteende och 
klädsel. Det riktas framför allt mot flickor och kvinnor och innebär begräns-
ningar i grundlagsfästa fri- och rättigheter.67

Det finns vissa svårigheter att urskilja de olika idériktningarna inom salafismen, 
eftersom de huvudsakligen delar samma ideologiska grund.68 Det före-
kommer en rörlighet, eller förflyttningar, inom de olika idériktningarna, från 
icke-våldsbejakande till våldsbejakande salafism.69 Det finns också salafister 
som aktivt arbetar mot våldsbejakande extremism.70

Riktningar inom salafism
En vanlig kategorisering av salafism är Wiktorowiczs typologi, som delar in  
salafism i tre riktningar: puritansk, politisk och jihadistisk.71 Det finns dock över-
lappande kombinationer och skiftningar mellan de olika riktningarna.72

Denna typologi är omdiskuterad, har kritiserats och bör betraktas som en kon-
ceptuell kategorisering; exempelvis har Wagemakers kritiserat modellen för att 
vara alltför schematisk. Ett problem som följer av en bred kategorisering är att 
doktrinära konflikter inom specifika riktningar lätt förbises.73

Puritansk salafism
Den första riktningen beskrivs som puritansk salafism (purists), och utgör  
majoriteten av världens salafister.74 Karaktäristiskt för puristerna, även kallade 
kvietistiska salafister, är att avhålla sig från värdsliga frågor, såsom politisk  
aktivism. Alla former av deltagande i politik förkastas, eftersom det uppfattas som 
en nutida företeelse, oförenlig med den ursprungliga formen av islam.75 Puristerna 

66  Olsson och Sorgenfrei (2015).
67  Ranstorp m.fl. (2018), Polismyndigheten (2017).
68  Olsson (2017).
69  BfV (2019), AIVD (2007).
70  Ranstorp m.fl. (2018).
71  Wiktorowicz (2006).
72  Weismann (2017), Wagemakers (2012), Brachman (2008).
73  Wagemaker (2012).
74  Haykel (2013).
75  Wiktorowicz (2006).
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vänder sig istället inåt och fokuserar på teologiska frågor samt processer av religiös 
renlighet, fria från förnyelse och omtolkningar. Här betonas utbildningsmetoder 
(tarbiya), rening (yazikyya) och missionerande verksamhet (dawa) gentemot andra 
muslimer.76

Puristerna främjar segregering mellan muslimer och icke-muslimer, samt mellan 
kvinnor och män i olika sociala sfärer.77 De förkastar våldsamma metoder, som  
de betraktar som en religiös nymodighet utan prejudikat i den profetiska modellen  
eller ledsagarnas konsensus. För puristerna betraktas politisk och jihadistisk  
salafism som en produkt av västvärlden.78 

Politisk salafism
Den andra riktningen benämns som politisk salafism (politicos). Denna politiska 
inriktning växte fram under 1980-talet, som en reaktion mot de lärda purister-
nas ovilja att engagera sig i politik och mot deras oförmåga att bemöta det som 
uppfattades som existentiella hot mot islam. Detta kom främst att aktualiseras 
under 1990-talet i samband med Gulfkriget (1990–1991) och den västerländska, 
icke-muslimska, militära närvaron i Saudiarabien.79 Den yngre generationen  
salafister började ifrågasätta seniora lärda puristers förhållningssätt och avstånds-
tagande till politiken, och betraktade sig själva som bättre lämpade att tillämpa 
den salafistiska trosläran i moderna samhällen.80

Inom denna riktning är inställningen till politik mer pragmatisk; politiskt engage-
mang, opinionsbildning och andra former av aktivism betraktas som en integrerad 
del av islam. Revolutioner och våld som metoder för förändring förespråkas inte 
generellt, men anhängarna är högst kritiska mot sittande regimer.81 Politiska  
salafister är, likt puristerna, mest intresserade av att skydda muslimer från sekulära,  
västerländska, idéer och värderingar. Skillnaden är att puristerna tenderar att 
ignorera ”de otrogna” helt och hållet, och medvetet distansera sig från samhället 
i övrigt (så väl övriga muslimer som icke-muslimer).82 Puristerna distanserar sig 
från demokrati och betraktar det som oförenligt med islam. Istället engagerar de 
sig genom att aktivt söka upp andra muslimer för att få dessa att vända sig mot 
parlamentariska aktiviteter och samhällsdeltagande.

Politiska salafister, å andra sidan, deltar aktivt i lokala samhällsfrågor. Utöver ett 
fokus på lokala förhållanden och engagemang tar de även ställning på det globala 
planet mot ledare och auktoriteter som uppfattas illegitima. Dessutom förekom-

76  Ranstorp m.fl. (2018), Haykel (2013).
77  Ranstorp m.fl. (2018).
78  Wiktorowicz (2006).
79  Maher (2016).
80  Lacroix (2011), Wiktorowicz (2006).
81  Wiktorowicz (2006).
82  Weismann (2017), Wiktorowicz (2006).
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mer en högre grad av hedersförtryck och social kontroll, framför allt av flickor och 
kvinnor, i specifika områden.83

Jihadistisk salafism
Den tredje och minst vanliga riktningen är jihadistisk salafism (jihadis), även  
kallad salafistisk jihadism. Ett flertal tänkare och strateger inom salafistisk jihad-
ism har influerats av Muslimska brödraskapets (MB) organisatoriska läror och 
politiska koncept, det gäller särskilt egyptiern Sayyid Qutb (1906–1966).84 Den 
salafi-jihadistiska rörelsen är inte homogen, utan utgörs av olika undergrupp-
eringar som började växa fram under Sovjetunionens invasion av Afghanistan 
1979–1989.85 Rörelsen blev mer omfattande i samband med USA:s invasion  
av Irak 2003.86

Salafistiska jihadister anser att våldsamma metoder, revolutioner och krig mot de 
som uppfattas som avfällingar eller kuffar (”otrogna”, ”förnekare” som inte lever 
efter ”den sanna” och ”korrekta” tolkningen av islam, singular kafir) är efter-
strävansvärt och legitimt. Det gäller även för möjligheten att upprätta islamiska 
stater. Den nuvarande världsordningen anses vara styrd av väst, där USA är det 
ledande och dominerande landet, som för ett fullskaligt krig mot muslimer och 
islam. Liberalism, demokrati och nationalism avvisas, eftersom dessa värden anses 
vara sekulära och mänskliga innovationer som inte är förenliga med islam. Kamp 
( jihad87), eller väpnad kamp (qital), betraktas som nödvändigt för att expandera 
”Islams hus” (dar al-Islam). Därtill ses det som en individuell skyldighet (fard’ayn) 
att bekämpa länder i Mellanöstern som uppfattas som icke-islamiska och kallas 
”den nära fienden”.88 Martyrskap genom jihad betraktas som den ultimata kampen 
och uppoffringen som utlovar speciella belöningar i paradiset ( janna). 

DEN NÄRA FIENDEN OCH FIENDEN LÄNGRE BORT

Inom den globala islamistiska våldsbejakande rörelsen varierar synen på  
huruvida våldsanvändning bör prioriteras mot antingen ”den nära fienden” 
(mot regimer i Mellanöstern) eller ”fienden längre bort” (västerländska mål).89

83  Ranstorp m.fl. (2018).
84  Weismann (2017), Haykel (2013), Brachman (2008).
85  Gerges (2016), Wiktorowicz (2006).
86  Maher (2016).
87  Jihad är ett arabiskt ord som innebär kamp eller strävan, men som har flera betydelser och som även används  

i en icke-religiös kontext. I ett islamiskt sammanhang kan jihad innebära den enskilde individens inre strävan, 
eller kamp, för att stärka sin tro och förbli en god muslim. Begreppet kan exempelvis även användas av olika 
aktörer för att rättfärdiga våld och ”heligt krig” i ljuset av upplevda orättvisor och ett förtryck, se rubriken  
Jihad på sidan 22.

88 Alshech (2014).
89  Se exempelvis Brahimi (2019), Gerges (2009).
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Salafistisk jihadism: fem centrala koncept
Salafistisk jihadism utgör en komplex religiös ideologi, som hänvisar till religion-
en på ett övergripande sätt, både konceptuellt och politiskt. Den kombinerar 
och främjar en uppsättning av idéer som bildar ett kraftfullt soteriologiskt (läran 
om frälsning) program.90 Salafistisk jihadism är ingen enhetlig strömning och kan 
heller inte tillskrivas enskilda grupper, såsom AQ eller IS, utan bör istället betraktas 
som en riktning som aktörer kan identifiera sig med. Utvecklandet av dessa idéer 
kan dock tillskrivas specifika individer, som har haft ett särskilt inflytande på den 
salafistiska jihadismens utveckling.91

Ett flertal av de politiska och organisatoriska idéerna har hämtats från tänkare 
och politiska (islamistiska) rörelser verksamma vid mitten av 1900-talet, såsom 
Sayyid Qutb (1906-1966), Hassan al-Banna (1906–1949) och Sayyid Abu al-Ala 
Maududi (1903–1979). Detsamma gäller ännu tidigare islamiska tänkare, såsom 
de hanbalitiska tänkarna Taqī ad-Dīn Ahmad ibn Taymiyya (1263–1328) och 
Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792).92 Även senare centrala ideologer 
och strateger har haft ett stort inflytande, såsom Abdullah Azzam (1941–1989), 
Abu Muhammad al-Maqdisi (f. 1959), Anwar al-Awlaki (1971–2011) och Abu 
Musab al-Suri (f. 1958).93

I Salafi-Jihadism analyserar Maher tidigare konceptuella typologier av salafistisk  
jihadism och beskriver den salafi-jihadistiska rörelsen utifrån fem essentiella 
beståndsdelar, eller koncept, som inte är reducerbara; tawhid, jihad, takfir, al-wala’ 
wa-l-bara’ och hakimiyya.94

Dessa koncept är återkommande i jihadistisk litteratur och hos grupperingar som 
förespråkar en salafistisk jihadistisk ideologi.95 Inga av dessa koncept är dock 
unika för salafistisk jihadism, utan återfinns i normativa islamiska traditioner. Det 
som gör dem relevanta för rörelsen är den selektiva användningen av urkunderna 
och traditionerna.96

I denna text beskrivs begreppen utifrån hur de har tolkats av jihadistiska salafister, 
där det framför allt fokuseras på två saker – beskydd och mission (främjande av 
islam). Beskydd av tron kommer genom jihad, al-wala’ wa-l-bara’ och takfir, med-
an mission främst är sammankopplad med tawhid och hakimiyya. De tre först-
nämnda koncepten kan också betraktas som mer operationella i sin karaktär, vilka 

90  Maher (2016), Wagemakers (2009).
91  Alshech (2014), Wagemakers (2012), Brachman (2008).
92  Fazlhashemi (2017; 2014), Sivan (1990).
93  Wagemakers (2012), Brachman (2008), Lia (2007).
94  Maher (2016). Forskare är inte ense om exakt vilka egenskaper eller underlag  

som definierar den salafi-jihadistiska rörelsen, se exempelvis Brachman (2008) samt Hafez (2007).
95  Se exempelvis AQI (2005), Azzam (2002).
96  Seib (2017), Maher (2016).
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har haft primär betydelse för den ideologiska litteraturen samt för utformningen 
och rättfärdigandet av metoder kopplade till väpnad konflikt. De två sistnämnda 
fokuserar främst på teologiska frågeställningar, och har inte varit lika framträdan-
de i samtida jihadistisk litteratur, men betraktas som två av de mest betydelsefulla 
koncepten.97

Tawhid
Tawhid (monoteism) är den mest centrala pelaren inom islam98 och är läran av 
fasthållandet av tillkännagivandet av Guds enhet som en och unik (wahid), och 
Guds allsmäktighet. På så sätt skiljer sig islam från den polyteism som präglade 
den arabiska halvön under 600-talet och som benämns jahiliyyah.99

För jihadistiska salafister betraktas tawhid som den första och viktigaste skyldig-
heten i islam.100 Gud är allsmäktig och den enda som skapar lagar. De lagar som 
inte är kopplade till Koranen och sharia är uttryck för vantro.101 På den mest 
grundläggande nivån finns det inget unikt med hur jihadistiska salafister tolkar 
tawhid jämfört med andra salafister. Inom salafism har tawhid en särskild betyd-
else där vikt läggs vid Abd al-Wahhabs komplexa arbete och tolkning.102 Abdullah 
Azzam, som spelade en central roll i att forma den transnationella, jihadistiska 
rörelsen, menade att jihad och tawhid är tätt sammankopplade.103

Argumentet från salafi-jihadistiska teoretiker är att det är omöjligt att etablera sig 
i vardagen utan en koppling till slagfältet. Väpnad jihad betraktas som verktyget 
för att införliva tawhid, genom vilket monoteism etableras och hakimiyya – Guds 
styre – inrättas som samhällssystem.104 

Jihad
Jihad, strävan eller kamp genom Guds väg, är ett av de mest omtvistade begrepp-
en inom islam.105 Inom salafistisk jihadism betraktas jihad som en väpnad kamp 
eller ett religiöst motiverat krig. Jihad ses som ett medel för att hantera politiska 
problem inom muslimska samhällen, främst genom att störta de som uppfattas 
som icke-troende härskare och regimer i islamiska länder.106 Jihad betraktas som 
den viktigaste faktorn för att ”rena” islam.107

97  Maher (2016).
98  Fazlhashemi (2017).
99  Maher (2016), Fazlhashemi (2014), Gimaret (2012), Rougier (2007), Khatab (2006).
100  Brachman (2008).
101  Maher (2016), bin Ladin (1996).
102  Maher (2016).
103  Hegghammer (2020), Byman (2019a).
104  Maher (2016).
105  Bonner (2008), Kepel (2002).
106  Byman (2019a), Wagemakers (2012).
107  Fazlhashemi (2017).
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Jihad kan delas upp i två olika former; offensiv och defensiv jihad. Offensiv jihad 
riktas mot ”de otrogna”, eller de som utgör ”Krigets hus” (dar al-Harb), vilket sätts 
i motsats till ”Islams hus” (dar al-Islam).108 Denna form av jihad betraktas som en 
kollektiv skyldighet (fard kifaya) inom islamiska samhällen och måste utfärdas  
av en muslimsk auktoritet, exempelvis en kalif.109 Defensiv jihad utförs när ett 
muslimskt samhälle är under attack, ockuperat eller när religionen är hotad. 
Denna form av jihad betraktas som en individuell skyldighet (fard’ayn) för varje 
kapabel muslim.110 Majoriteten av salafisterna ser jihad som ett legitimt islamiskt 
koncept, och stöttar det om en icke-islamisk fiende invaderar eller attackerar ett 
islamiskt land, även om de kan ha praktiska invändningar mot att faktiskt föra 
krig i sådana fall.111

Salafistisk jihadism lägger en betydande vikt på jihad där konceptet likställs med 
islams fem pelare; de rituella akterna i religionen.112 Tanken att islam står inför 
ett existentiellt hot motiverar utförandet av jihad samtidigt som det också innebär 
en idé om expansion av religionen. Eftersom världen betraktas som korrumperad 
eftersom den inte lever efter Guds önskan blir innebörden av jihad både motstånd 
och revolutionär väpnad kamp.113 Jihad betraktas även som metoden för att för-
verkliga tawhid (monoteism), hakimiyya (Guds auktoritet över sin skapelse) samt 
för att förgöra jahiliyyah (ignoransens tid). Genom att bannlysa makthavare som 
avfällingar (takfir) motiveras och legitimeras jihad.114

Det finns också en eskatologisk115 komponent där evig väpnad jihad (qital) be-
traktas som obligatorisk för jihadistiska salafister fram till domedagen, då de 
slutliga striderna kommer att äga rum mellan de troende och de otrognas krafter,  
eller mellan de goda och onda. Jihadistiska salafister försöker även påskynda (den 
ofrånkomliga) apokalypsen och betraktar sig själva som en upplyst, utvald  
elit och som en spjutspets för umma; den breda muslimska gemenskapen.116 

Takfir
Takfir är en doktrin som innebär att bannlysa, eller döma, en muslim eller grupp 
av muslimer som avfällingar eller icke-muslimer (exempelvis shiamuslimer).  
Takfir utgör således både processen och utfallet när en muslim deklareras som 
utesluten ur den muslimska gemenskapen (umma) på grund av påstådda avvikelser 

108  Knapp (2003).
109  Brahimi (2019), Azzam (2002).
110  Brahimi (2019), Goodwin (2019).
111  Wagemakers (2012).
112  Brachman (2008), Cook (2005).
113  Se exempelvis Colas (2019), Brahimi (2019), Marranci (2006).
114  Wiktorowicz (2005).
115  Ordet eskatologi (från grekiskan) kan ungefär översättas till ”läran om de yttersta tingen”. Begreppet betecknar 

olika religioners och lärors föreställningar om de yttersta tiderna, världens undergång, samt vad som händer den 
enskilda människan efter döden.

116  Brahimi (2019), Ranstorp m.fl. (2018).
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från den ”rätta” tron.117 Takfir syftar till att definiera precis vad som är, och vad 
som inte är, en del av gemenskapen. Genom att tydligt avgränsa vad en muslim 
är (och inte är) definieras gränserna för tron och skapar en grupp av rättmätiga 
anhängare, samtidigt som en utgrupp av avfällingar identifieras.118

Takfir har djupa rötter inom islam och har använts av olika sunnimuslimska 
tänkare mot andra muslimska (främst shia) och religiösa grupper, eftersom dessa 
uppfattas bryta mot tawhid (läran om fasthållandet av tillkännagivandet av Guds 
enhet).119 Moderna salafistiska jihadister har hämtat inspiration från nyckelfigurer 
inom salafismen såsom Ibn Taymiyya och Abd al-Wahhab, och betraktar takfir 
som ett religiöst mandat.120

Praktiserandet kom främst att uppmärksammas efter 2003, när al-Qaidas gren i 
Irak, AQI (nuvarande IS), ledd av Abu Musab al-Zarqawi (1966–2006), extensivt 
hänvisade till takfir för att motivera och legitimera ett sekteristiskt krig mellan 
Iraks shia- respektive sunnibefolkningar.121 IS har utövat en radikal tolkning  
av takfir mot de som betraktas som avfällingar genom att begå folkmord, mass-
avrättningar och halshuggningar, av framför allt shiamuslimer, yezidier och andra 
religiösa och etniska grupper i Syrien och Irak.122

Al-wala’ wa-l-bara’
Al-wala’ wa-l-bara’ betyder i sin enklaste form lojalitet och förkastande/svek123  
(eller älska respektive hata i Guds namn).124 Frasen sätter gränserna mellan  
lojalitet och svek och mellan kärlek och hat.125 För jihadister innebär det att visa 
lojalitet mot ingruppen och att förkasta varje relation med utgrupper.

Den första delen av konceptet, al-wala’ (lojalitet), påverkar inte bara vilka hand-
lingar och aktiviteter som betraktas som religiöst acceptabla, utan även dynamiken 
inom ingruppen. Det visar hur muslimer ska agera och förhålla sig till anhängare 
som ska älskas och omfamnas med lojalitet. Den andra delen, al-bara’ (förnek-
ande/förkastande), innebär att avvisa allt som går emot Gud eller som strider mot 
sharia (islamisk lag). De som utgör utgruppen ska avvisas. Likt al-wala’ hänvisar 
detta begrepp till islamiska eller icke-islamiska beteenden, men även till vilka 
människor som det är religiöst acceptabelt att omge sig av och umgås med.126

117  Hunwick (2012), Brachman (2008).
118  Maher (2016).
119  Rougier (2007).
120  Brachman (2008).
121  Gerges (2016).
122  Se Brahimi (2019), Fazlhashemi (2017), Nicolaus och Yuce (2017).
123  Det finns ingen exakt svensk eller engelsk översättning av frasen från arabiska.
124  Meijer (2013), Brachman (2008).
125  Maher (2016).
126  Brachman (2008).
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Al-wala’ wa-l-bara’ har varit centralt i islams historia och inom den salafi-jihadist-
iska rörelsen. Konceptet påstås skilja de sanna troende från resten, och skapar 
distinkta kulturella band inom en hängiven gemenskap. Begreppet fick förnyad 
betydelse inom våldsbejakande islamistiska kretsar under 1980-talet, då arabiska 
stridande mobiliserades i Afghanistan för att strida mot Sovjetunionen.127

Medan den politiska tillämpningen av al-wala’ wa-l-bara’ tidigare användes av 
muslimska regimer och auktoritära ledare, i syfte att samla stöd mot externa 
stridande styrkor, har begreppet under senare tid blivit ett inhemskt instrument 
för grupperingar och individer att mobilisera mot sina egna regimer. Utifrån ett 
politiskt och militärt perspektiv fungerar al-wala’ wa-l-bara’ som ett verktyg för 
kontroll av ingruppen och som gränsdragning gentemot utgruppen. Det bildar 
en tydlig avgränsning mellan salafi-jihadistiska konstruktioner av islam och allt 
annat, som betraktas som avvikelser och förnyelser.128

Hakimiyya
Utöver tawhid är två av de mest centrala idéerna inom salafistisk jihadism Qutbs 
hakimiyya och jahiliyyah. Hakimiyya handlar om att upprätthålla Guds ordning 
över sin skapelse. Detta åsyftar en säkerställning av politisk suveränitet genom Gud; 
en idé som har funnits sedan religionens tidiga historia och fortfarande är av cen-
tral betydelse för många muslimer. Både hakimiyya och tawhid betonar underkas-
telse av lagar och förordningar inför Guds auktoritet. Det finns en  
skyldighet att avvisa mänsklig och sekulärt skapad lagstiftning samt demokrati.

Jahiliyyah, ignoransens tid, är ett koncept som beskriver tiden före islam och det 
tillstånd som existerar när människor inte lever upp till Guds plan.129 Till skill-
nad från de andra koncepten har det inte utvecklats i arabländerna, utan i Indien. 
Maududi var djupt påverkad av sin erfarenhet av kolonialism i Brittiska Indien 
(1858–1947), liksom västerländsk sekularism och demokrati, som han förknippa-
de med exploatering och moraliskt förfall. Enligt Maududi var islam antitesen 
till dessa sociala problem. Dessutom var han övertygad om behovet av en större 
uppdelning mellan muslimer och sekulära västerländska världar.130 Västerlandet 
framställdes som den muslimska världens motsats.131

127  Maher (2016), al-Rasheed (2006).
128  Maher (2016).
129  Khatab (2006), Sivan (1990).
130  Maher (2016), Sivan (1990).
131  Fazlhashemi (2008), Knapp (2003).



26 27

Den våldsbejakande islamistiska miljön Den våldsbejakande islamistiska miljön

Qutb, som influerats av Maududi, menade att den samtida världen känneteck-
nades av fullständig dysterhet och att islam var existentiellt hotad på grund av 
sekularisering. Drivkraften blev därigenom att avvisa all annan tro än islam.132 
Jahiliyyah, med sina djupa historiska rötter, behövde motarbetas och bekämpas på 
lång sikt, genom ett ideologiskt och organisatoriskt arbete. En dedikerad förtrupp 
(tali’a) av troende skulle försvara islam i tider av fara, om nödvändigt med våld, 
och ersätta jahiliyyah med en islamisk stat under sharia.133

Qutbs tankar om jahiliyyah var centrala för den teoretiska grunden, från vilken 
moderna salafi-jihadistiska teoretiker skulle återuppliva och utveckla tanken om 
hakimiyya.134 Trots dess centrala plats inom salafistisk ideologi har aktörer som till 
exempel AQ varit mer benägna att utveckla andra koncept som relateras till den 
militära, operationella kampen, såsom jihad, takfir och al-wala’ wa-l-bara’.135

ANTISEMITISM

En annan bärande och historiskt genomgående idé inom den våldsbejak-
ande islamistiska rörelsen och miljön utgörs av antisemitism.136 Antisemitism 
kan definieras som ”… en viss uppfattning av judar som kan uttryckas som 
hat mot judar. Retoriska och fysiska yttringar av antisemitism riktas mot 
judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot de 
judiska samfundens institutioner och utrymmen för religiöst bruk”137. 

Antisemitism belyser ofta strukturer av fientliga uppfattningar, attityder och 
myter om den judiska befolkningen. Föreställningen om en judisk konspira-
tion som anses hota muslimer, religionen islam och idén om umma genom-
syrar rörelsens och miljöns ideologi.138 Enligt Tibi betraktas judar exempelvis 
som ansvariga för USA:s agerande. Konflikter i Mellanöstern, primärt mellan 
Israel och Palestina, förstärker och fungerar som katalysator för antisemitiska 
föreställningar, attityder och hatbrott mot judar.139 

Internationella studier visar också att antisemitismen är mer utbredd hos 
personer med kopplingar till Mellanöstern och Nordafrika, där den nästintill 
är sanktionerad, och att antisemitiska föreställningar och attityder fanns långt 
innan staten Israel grundades.140

132  Sivan (1990).
133  Haykel (2013), Khatab (2006).
134  Haykel (2013).
135  Maher (2016).
136  Brå (2019:4).
137  IHRA (2016).
138  Brå (2019:4), IHRA (2016).
139  Tibi (2012).
140  Brå (2019:4).
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6. Utvecklingen inom miljön  
och den transnationella rörelsen 
I detta kapitel beskrivs utvecklingen av den transnationella våldsbejakande islam-
istiska rörelsen och den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige. Här pre-
senteras ett urval av faktorer och förhållanden som har kommit att påverka ut-
vecklingen, framför allt från början av 2000-talet. Därtill behandlas företeelsen 
”utländska stridande” i Syrien och Irak under 2010-talet.

En global rörelse växer fram
Den transnationella rörelsens organisatoriska och operativa struktur grundlades 
och utvecklades i Afghanistan under det första afghanska kriget, på 1980-talet, 
i form av AQ och andra jihadistiska grupperingar.141 I samband med Sovjet-
unionens ockupation av landet 1979–1989, och som en konsekvens av arabstater-
nas repression av inhemska nationalistiska rörelser, förenades jihadistiska nätverk 
från olika delar av världen i Afghanistan i slutet av 1980-talet.142

Unga muslimer från hela världen sökte sig till Afghanistan och talibanerna för 
att ansluta till den afghanska motståndsrörelsen Mujahedin. Under denna period 
utvecklades AQ:s grundorganisation och dess mujahedinska träningsläger och 
nätverk. Två förgrundsfigurer för motståndsrörelsen var Usama bin Ladin  
(1957–2011) och Abdullah Azzam, vilka har haft central betydelse för den trans-
nationella rörelsens utveckling.143 Efter tillbakadragandet av sovjetiska trupper 
från Afghanistan utvecklades AQ under 1990-talet till en operationell, själv-
ständig och centraliserad transnationell grupp.144 År 1996 deklarerade AQ krig 
mot USA, 1998 utförde terroristorganisationen bombdåd mot två amerikanska 
ambassader i Kenya och Tanzania och år 2000 mot krigsfartyget USS Cole  
i Jemen.145

I Sverige har det sedan början av 1990-talet etablerats och utvecklats nätverk med 
kopplingar till den globala våldsbejakande islamistiska rörelsen, huvudsakligen till 
AQ och olika nätverk i Europa.146 Sedan dess har individer i varierande omfatt-
ning engagerat sig för att stödja våldsbejakande islamistiska aktörer internationellt. 
Flera individer har rest från Sverige till konfliktområden såsom Bosnien, Tjetjenien, 
Somalia och senare Afghanistan, Irak, Jemen och Syrien för att strida för vålds-
bejakande islamistiska grupperingar.147 Ett flertal av de individer som rest har haft 

141  Byman (2019a), Lacroix (2011).
142  Hegghammer (2020), Gerges (2009).
143  Hegghammer (2020), Brahimi (2019), Lahoud (2014).
144  Byman (2019a), Gerges (2011).
145  Soufan (2011).
146  Säkerhetspolisen (2003; 2002).
147  Säkerhetspolisen (2014; 2010b; 2009).
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personliga kopplingar till de specifika länderna, exempelvis att de är födda där.148 
Förutom resor till konfliktområden har nätverk inom den våldsbejakande islam-
istiska miljön i Sverige bedrivit olika typer av verksamheter, såsom finansering  
och logistik med koppling till terrorism.149 

Vad har påverkat utvecklingen?
Utvecklingen av den våldsbejakande islamistiska rörelsen har påverkats av en rad 
olika faktorer, från ekonomiska och sociala till politiska. Nedan följer en beskriv-
ning av centrala händelser under 2000-talet och framåt; 

• Terrordåden i USA den 11 september 2001. De av AQ genomförda terror-
dåden beskrivs som betydande för utvecklingen av en förnyad form av islam-
istisk extremism150, samt för ett nytt förhållningssätt till och en ny syn på terror-
ism.151 Efter dessa terroristattacker skedde ett organisatoriskt och strategiskt 
skifte bland våldsbejakande islamistiska grupperingar och organisa tioner.152 
Under 1980-talet och den första halvan av 1990-talet hade den jihadistiska  
rörelsen fokuserat på lokala problem, något som kom att förändras under  
mitten av 1990-talet. Den här perioden såg ett skifte från lokalism mot global-
ism hos ett flertal jihadistiska aktörer, som istället riktade in sig på USA och 
väst – ”fienden längre bort”.153

• En central anledning var USA:s närvaro i Saudiarabien under det första 
Gulf kriget (1990–1991).154 Efter attackerna kom Säkerhetspolisen att inten-
sifiera bevakningen av våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, vilket 
har lett till identifiering av fler anhängare och sympatisörer.155 Säkerhetspolisen 
menar att terrordåden den 11 september även påverkat utvecklingen av mus-
limfientliga strömningar i Sverige samt haft en polariserande effekt i samhället, 
vilket i sin tur bidragit till radikalisering och en ökad attraktionskraft för den 
globala våldsbejakande islamistiska ideologin.156

• USA:s invasion av Irak 2003. Den USA-ledda invasionen av Irak har haft 
olika implikationer för utvecklingen av den våldsbejakande islamistiska extre-
mismen. Det uppror och inbördeskrig som utbröt efter maktöverföringen och  
avlägsnandet av Baathpartiets157 inflytande och makt ledde till omfattande  
sociala oroligheter, ökad sekterism (stark inre sammanhållning samt intolerans 

148  Säkerhetspolisen (2010a).
149  Strindberg (2019), Gustafsson och Ranstorp (2017).
150  Ganor och Azani (2019).
151  Goodwin (2019).
152  Haynes (2005).
153  Gerges (2009), Hegghammer (2006).
154  Wiktorowicz (2006).
155  Säkerhetspolisen (2002).
156  Säkerhetspolisen (2010a).
157  Diktaturregimens parti i Irak 1968–2003. 
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mot andras åskådningar)158 och konflikter mellan sunni- och shiamuslimer.159 
Upproren i Irak var en avgörande förutsättning för framväxten av IS.160  
IS lyckades framgångsrikt kontrollera territorium, mobilisera och rekrytera 
anhängare från både det konfliktdrabbade området, västvärlden och ett flertal 
andra geografiska områden.161

• Den arabiska våren 2011. Demonstrationerna mot korruption, mot de sittande 
regimerna och för demokrati, i ett antal länder i Mellanöstern och Nordafrika  
resulterade i misslyckade uppror och bakslag för demokratiska processer och 
samhälleliga universella rättigheter.162 Militanta islamistiska grupperingar 
utnyttjade den politiska instabiliteten som följde på demonstrationerna och tog 
kontroll över territoriella områden i Mellanöstern.163 I samband med orolighet-
erna i regionen utvecklades även Syrien till en våldsam och komplex konflikt-
zon, med ett flertal olika koalitioner och militanta grupperingar.164 

• Syrienkonflikten. Inbördeskriget och konflikten i Syrien under 2010-talet  
blev fokus för internationell humanitär hjälp och solidaritet. Jihadistiska grupp-
eringar utnyttjade de statliga institutionernas kollaps i landet och knöt till sig 
ideologiskt motiverade individer från olika delar av världen.165 Dessa aktörer 
förenades i en övergripande terrorstruktur som utgjorde ett centrum för jihad-
istisk militans.166 AQ och IS drog också fördel av konfliktsituationen och kom 
att etablera sig i Syrien.167 

• Utropandet av kalifatet ”Islamiska staten”. I juni 2014 utropade IS-ledaren 
Abu Bakr al-Baghdadi (1971–2019) ett globalt kalifat i Mosul, Irak, kallat  
Islamiska staten (ad-Dawlah al-Islāmiyah). Det självutropade kalifatet var 
geografiskt placerat i delar av Irak och Syrien.168 Utropandet av kalifatet, 
tillsammans med Syrienkonflikten, har fungerat som en pådrivande faktor eller 
magnet för tillväxten av den våldsbejakande islamistiska miljön och rörelsen, 
både i Sverige och globalt.169 

158  NE (2019a).
159  NE (2019b), Gerges (2016), Carpenter (2012).
160  Byman (2015a).
161  Gustafsson och Ranstorp (2017), Atwan (2015), Filiu (2014).
162  Fazlhashemi (2016), Gerges (2016).
163  International Crisis Group (2016a).
164  Gustafsson och Ranstorp (2017), Gerges (2016), McCants (2015).
165  International Crisis Group (2016a).
166  Ganor och Azani (2019), Gustafsson och Ranstorp (2017), Lister (2016).
167  Gerges (2016).
168  Weiss och Hassan (2015).
169  Ganor och Azani (2019), Gustafsson och Ranstorp (2017), Farwell (2014).
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• Utvecklingen av sociala medier och propaganda. Den informationstekno-
logiska utvecklingen har gjort att terroristorganisationer och grupperingar kun-
nat sprida sina budskap i en omfattning som inte tidigare har varit möjlig.170 
Sociala medier medförde stora förändringar i olika sektorer i samhället under 
en mycket kort tid. För våldsbejakande extremister förändrades spelplanen 
genom tillgången till digitala medieplattformar och sociala medier. Från att de 
tidigare varit uteslutna från etablerade konventionella medier, fick de genom 
sociala medier både en plattform till låg ekonomisk kostnad och möjlighet att 
nå ut till en bred publik.171 Denna utveckling bidrog också till en ökad kom-
munikationsförmåga bland individer som i olika utsträckning sympatiserade 
med salafistisk jihadism, samt till mobilisering och spridande av information 
om strategier för att bäst ta sig till konfliktområden.172 Omfattande ansträng-
ningar har gjorts vad gäller propagandamaterial och dess spridning i syfte att 
öka attraktionskraften och nå ut till en större grupp av mottagare.173 

Utländska stridande
En utländsk stridande174, även kallad terrorresenär eller utländsk terroriststrid ande 
(engelska: ”foreign terrorist fighter”, FTF), kan definieras som en individ som 
reser till ett annat land för att ansluta sig till en (islamistisk) terroristorganisation 
eller gruppering. Samtliga individer inom kategorin utländska stridande är inte 
nödvändigtvis aktivt stridande, utan kan på andra sätt bistå eller understödja en 
terroristorganisation i dess verksamhet, exempelvis med logistik.175

Utländska stridande inom jihadistiska rörelser är inget nytt fenomen, utan sträcker 
sig tillbaka till mitten av 1980-talet, och har kommit att påverka olika regionala 
konflikter, exempelvis i Afghanistan, Bosnien, Tjetjenien och Somalia.176 Utländ-
ska stridande som har rest från Sverige har dock utgjort en marginell del i dessa 
konflikter, med undantag för 2010-talets konflikter i Syrien och Irak. De utländ-
ska stridande kom resande från mer än 103 olika länder.177

Byman menar att över 6 000 européer178, av de närmare 40 000 från hela världen, 
reste till konfliktområden i Syrien och Irak. Detta i kontrast till sammanlagt  
700 individer som reste till Afghanistan, Bosnien, Tjetjenien och Irak under 

170  Krona (2019), Berger (2018), Weimann (2015).
171  Berger (2018), Rudner (2017).
172  Byman (2019a), Cohen och Kaati (2018), Atwan (2015), Thompson (2011).
173  Held (2019), Andersen och Sandberg (2018), Farwell (2014).
174  Det finns även individer som rest för att ansluta sig till andra militanta grupperingar och militära styrkor  

i konfliktområdet, såsom kurdiska Folkets försvarsenheter (YPG), Kurdistans arbetarparti (PKK)  
och Peshmerga men dessa aktörer inkluderas inte här i begreppet utländska stridande. Gustafsson  
och Ranstorp (2017).

175  Gustafsson och Ranstorp (2017).
176  Byman (2019a).
177  Pokalova (2020).
178  Uppgifter över utländska stridande är baserade på uppskattningar, och skiljer sig åt även beroende på  

hur begreppet operationaliseras. Exempelvis Coolseat och Renard (2019) uppger att närmare 5 300 européer  
har rest sedan 2011.  
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perioden 1990–2010, varav de flesta kom från länder i Mellanöstern.179 Sverige är 
ett av de länder i Västeuropa som har haft flest så kallade terrorresenärer per capita 
till Syrien och Irak.180 Det finns även en koppling mellan kriminellt förflutet och 
utländska stridande. I de flesta västeuropeiska länder har mer än hälften av de som 
anslutit sig till konflikten haft ett kriminellt förflutet. Basra och Neumann fann 
även att 57 procent (av 79 individer) av de som reste har suttit i fängelse minst en 
gång.181

ANTAL RESANDE BARN TILL IS

Cook och Vale uppskattar att 4 650 barn från 80 länder har rest till Irak och 
Syrien, antingen själva i syfte att ansluta till IS, eller tillsammans med sina 
familjer. Omkring 1 460 barn som har rest till eller fötts i konfliktområdet har 
återvänt till sina hemländer.182

Sedan 2012 har omkring 300 män och kvinnor rest från Sverige för att ansluta sig 
till IS, AQ eller andra militanta islamistiska grupperingar och organisationer.183 
Bland de utländska stridande som reste från Sverige och därefter bekräftats avlid-
na184 (n = 41) hade ett flertal före avresan kopplingar och anknytning till varandra 
genom släktskap eller vänskapsband. Detta antyder att ett flertal individer reste  
i kluster och att sociala relationer har betydelse, både för inträdet i miljön och för 
beslutet att resa.185 Under senare år har resandet till konfliktområdena avstannat 
som en följd av bland annat IS förluster och det självutropade kalifatets fall. 

Återvändare från IS-kontrollerade områden
År 2017 beräknade The Soufan Group att minst 5 600 individer från 33 länder 
hade återvänt från konfliktområdet.186 Information från EU:s medlemsländer visar 
att omkring 1 500 utländska stridande hade återvänt 2018.187 Av de 40 000 utländ-
ska stridande är ungefär hälften, upp till två tredjedelar, fortfarande vid liv, enligt  
en senare kartläggning från FN.188 Under 2018–2019 var omfattningen av återvän-
dandet från tidigare IS-kontrollerade områden till Sverige och EU-länderna be-

179  Byman (2019a), Hegghammer (2013).
180  Ginkel m.fl. (2016).
181  Basra och Neumann (2016).
182  Cook och Vale (2019; 2018).
183  Säkerhetspolisen (2019a).
184  Gustafsson och Ranstorp (2017) rapporterar att 49 personer bekräftades avlidna 2017.  

 Rostami m.fl. (2018b) studerar data från 41 avlidna utländska stridande.
185  Rostami m.fl. (2018b).
186  Barrett (2017).
187  Europol (2018).
188  FN (2020).
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gränsad.189 Säkerhetspolisen menar att återvändandet kan komma att öka på grund 
av förlusten av kontrollerade territorier och det självutropade kalifatets fall kollaps.190 
Även som en konsekvens av ökade rymningsförsök från lägren i nordöstra Syrien 
och fritagningar av fångar med anknytning till IS, samt Turkiets deportering  
av misstänkta europeiska jihadister till deras egna hemländer, kan det öka.191

I takt med att förlusterna ökat har IS opererat mer likt en militant gerillagrupp 
som för krig i Syrien, Irak, Afghanistan, Sinai och Jemen.192 Det finns samtidigt 
indikationer på att IS ytterligare försöker etablera sig på andra platser i världen.193 
År 2018 fanns IS-anslutna grupperingar i ett flertal länder kring konfliktområdet 
och på andra platser, såsom Sahelregionen (söder om Sahara) och Somalia.194

Ett flertal terrorismforskare har varnat för olika typer av faror kopplade till åter-
vändande utländska stridande.195 Studierna ger dock motstridiga resultat. Vissa 
menar att återvändare vanligtvis inte utgör en förhöjd risk för de samhällen som 
de återvänder till, medan andra påpekar att återvändarna utgör hot på kort sikt.196

Dessutom lyfter somliga fram att det finns en förhöjd risk för att återvändarna begår 
terrorbrott och andra former av brott. Via olika former av propaganda (exempelvis 
tidskrifter, digitala plattformar och fysiska möten) har IS-sympatisörer uppmanats 
att begå terrorattentat i sina hemländer, vilket har kommit att betonas mer i och 
med att statsprojektet och den territoriella striden har förlorat i attraktionskraft.197 
Cragin visar exempelvis att återvändare var inblandade i 18 av 27 terrorattacker 
och 19 planeringar kopplade till IS mellan januari 2014 och juli 2016. Därtill 
kvarstår risken för fortsatt radikalisering och en långsiktig påverkan av andra, 
eftersom de miljöer som de en gång tidigare lämnat vanligtvis finns kvar vid  
återvändandet.198

Återvändare kan få en upphöjd status och fungera som inspiration och förebilder 
för andra i sina lokalområden.199 De kan även besitta nya kunskaper och färdig-
heter, såsom vapen- och sprängmedelshantering, och ha avsikten att begå attentat. 
Dessutom kan de ha etablerat nya eller utvidgat befintliga nätverk med likasinnade, 
som är bosatta i Sverige eller utomlands.200 Bland de gärningspersoner som utförde  
terrordåden i Paris hösten 2015 och i Bryssel våren 2016 fanns två återvändare 
från Sverige.201

189  Cook och Vale (2019), Europol (2019a), Säkerhetspolisen (2019a).
190  Säkerhetspolisen (2019a).
191  Hammargren (2020).
192  International Crisis Group (2019), Hassan (2017).
193  Europol (2019a), Munoz (2018).
194  FN (2018).
195  Se exempelvis Byman (2015b), Hegghammer (2013), Bergen och Reynolds (2005).
196  Malet and Hayes (2018).
197  Hammargren (2020), Europol (2019a), NCT (2018).
198  CVE (2020d), Säkerhetspolisen (2019b), Cragin (2017).
199  CVE (2020d), Hammargren (2020), RAN (2017), Säkerhetspolisen (2010a).
200  Europol (2019a), Säkerhetspolisen (2019a), Byman (2015b).
201  Gustafsson och Ranstorp (2017).
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Återvändande barn utgör en särskilt svår utmaning för myndigheter och sam-
hällen.202 Barn som har levt i kalifatet har socialiserats, indoktrinerats, blivit 
ut satta för, bevittnat samt själva utfört extrema nivåer av våld.203 Det kan gälla 
alltifrån deltagande i väpnade strider till sexuellt våld och tvångsäktenskap. Dess-
utom kan de ha förlorat sina föräldrar. Majoriteten av alla återvändande barn lider 
därför av någon sorts trauma.204 

ANTAL ÅTERVÄNDARE (2019)

Under 2019 uppskattades omkring 150 utländska stridande ha återvänt till 
Sverige, av de närmare 300 individer som hade rest för att ansluta sig till 
våldsbejakande grupperingar och organisationer i Syrien och Irak.205 I oktober 
2019 bedömdes 30–45 vuxna (män och kvinnor) och ett 50-tal barn med 
koppling till Sverige befinna sig i olika läger i Syrien och Irak, såsom al-Hol.206 
I juli 2019 var det dokumenterade antalet återvändande kvinnor som rest  
från Västeuropa omkring 8 procent av samtliga som rest – män, kvinnor  
och barn.207 

År 2017 beräknades antalet återvändare till Sverige vara omkring 140 individer. 
Av dessa bedömdes drygt 20 procent vara kvinnor. Omkring 50 individer 
uppgavs ha avlidit på plats i Syrien eller Irak. Det är dock svårt att bekräfta 
dödsfall inom konfliktområdet.208 

202  Hammargren (2020).
203  Se exempelvis Vale (2018).
204  Pokalova (2020), Bloom (2019).
205  SVT (2019a).
206  Coolsaet och Renard (2019).
207  Cook och Vale (2019).
208  Säkerhetspolisen (2017a), Gustafsson och Ranstorp (2017).
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7. Grupperingar och organisationer
Inom den transnationella våldsbejakande islamistiska rörelsen finns ett flertal 
grupperingar och organisationer.209 Två organisationer som har kommit att prägla 
den rörelsen är AQ och IS. Nedan följer en övergripande beskrivning av de mest 
framträdande globala terroristorganisationerna AQ och IS. Därefter beskrivs 
al-Shabaab, Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) och Boko Haram.

Al-Qaida 
Al-Qaida (AQ , ”Basen”) är en transnationell militant salafi-jihadistisk terro-
ristorganisation som har varit den ledande organisationen inom rörelsen fram till 
2010-talet. Organisationen betraktas som det första globala islamistiska terro-
ristnätverket och har sedan grundandet 1988 i Afghanistan utgjort modellen för 
transnationella våldsbejakande islamistiska aktörer.210

AQ har sina rötter i den motståndsrörelse som uppstod under Sovjetunionens in-
vasion av Afghanistan (1979–1989). Framträdande ledargestalter för AQ har varit 
bin Ladin och Ayman al-Zawahiri (f. 1951).211 Under 1990- och 2000-talet lan-
serade och marknadsförde AQ sin ideologi som i mindre utsträckning fokuserade 
på lokala problem och mer riktade sig mot en internationell agenda. Istället för 
att, likt tidigare militanta islamistiska grupperingar, strida mot ”den nära fienden” 
(regimer inom den islamiska världen som anses vara både korrumperade och som 
handlar utifrån ”icke-islamiska” värderingar och praktiker) attackerades ”fienden 
längre bort”. Genom att strategiskt strida mot fienden längre bort var syftet att 
samtidigt försvaga den nära fienden.212 USA betraktas som det ledande väster-
ländska landet som för ett krig mot den muslimska gemenskapen. AQ har fyra 
övergripande målsättningar:213

• Återskapandet av ett rent och autentiskt islam i enlighet med hur profeten  
Muhammed och hans närmaste följeslagare sägs ha levt.

• Störtandet av regimer som uppfattas som icke-islamiska.

• Fördrivandet av västerlänningar och icke-muslimer från muslimska länder, 
specifikt från det ”heliga landet” Saudiarabien, eftersom länderna anses ha 
underordnats västerländska (sekulära) värderingar som påstås ha korrumperat 
muslimer.

• Etablerandet av ett pan-islamiskt kalifat genom ett globalt nätverk av lika-
sinnade radikala islamistiska organisationer. 

209  Se exempelvis Comerford m.fl. (2018).
210  Ganor och Azani (2019), Gerges (2016).
211  Ganor och Azani (2019), Cook (2005).
212  Atwan (2006).
213  Haynes (2005).
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Före terrordåden den 11 september 2001 var AQ en centraliserad organisation som 
tillhandahöll olika tjänster, exempelvis träning till jihadistiska grupperingar.214  
Efter terroristattackerna omorganiserades AQ till decentraliserade förgreningar 
och franchiser i olika geografiska områden.215 I Syrienkonflikten har AQ varit 
kopplad till Nusrafronten (JN) som senare bröt sig ur och bildade Jabhat Fateh 
al-Sham (JFS) och som efter sammanslagning med ett flertal andra grupperingar 
slutligen utvecklades till Hay’at Tahrir al-Sham (HTS).216

Under 2000- och 2010-talet har AQ och dess sympatisörer genomfört och tagit 
ansvar för flera terroristattentat och attentatsförsök över hela världen. Bombdåden 
i Madrid i mars 2004, i London i juli 2005 och mot tidskriften Charlie Hebdo  
i Paris i januari 2015 är några exempel.217

Den senare hälften av 2010-talet har terroristorganisationen IS varit ansiktet utåt 
för global jihad. AQ har under perioden av det självutropade IS-kalifatet (2014-
2019) inte genomgått någon större förändring, utan har fortsatt fokuserat på att 
befästa organisationens överlevnad och inflytande på befintliga och nya konflikter. 
Till skillnad från IS har AQ upprätthållit en konstant propagandaproduktion.218

Islamiska staten/Daesh
Islamiska staten (ad-Dawlah al-Islāmiyah) även kallad Daesh, är en global militant 
salafi-jihadistisk terroristorganisation med ursprung i Jama’at al-Tawhid wa’al-
Jihad (JTJ), som senare kom att bli den irakiska grenen av AQ , kallad al-Qaida  
i Irak (AQI). Organisationens uppkomst och utveckling kan delvis förklaras 
som en reaktion på den USA-ledda invasionen av Irak 2003 och de efterföljande 
upproren i landet219, och som en konsekvens av den sociala och politiska 
instabilitet som följde i spåren av arabiska våren och Syrienkonflikten.220

År 2004 svor JTJ och dess ledare al-Zarqawi lojalitet till centrala al-Qaida (AQC) 
och blev AQ:s gren i Irak (AQI).221 Efter år av dispyter kring metoder och till-
vägagångssätt bröts samarbetet med AQ. Därefter antogs namnet Islamiska staten 
i Irak och Levanten (al-Sham på arabiska), (ISIL). År 2014 utropade organisationens 
ledare al-Baghdadi ett kalifat i Mosul inom ett territoriellt område kring Syrien 
och Irak, samt ändrade återigen namnet till Islamiska staten (IS).222 I samband 
med en amerikanskledd räd mot ett IS-fäste i norra Syrien under oktober 2019 

214  Byman (2019a).
215  Ganor och Azani (2019).
216  Europol (2019a), Lister (2019).
217  Se CISAC (2019a).
218  Europol (2019a).
219  Byman (2015a).
220  Gerges (2016).
221  Crenshaw (2017).
222  Fahey och Miller (2019), Stern och Berger (2015).
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dog al-Baghdadi.223 I oktober 2019 ersattes al-Baghdadi av Abu Ibrahim  
al-Hashimi al-Qurashi (f. 1976), som dock antas vara en falsk identitet.224

Historik över IS-använda namn

GRUPPNAMN ÅR

Jama’at al-Tawhid wa’al-Jihad (JTJ) 1999–2004

al-Qaida i Irak (AQI) 2004–2006

Mujahideen Shura Council (MSC) 2006

Islamiska staten i Irak (ISI) 2006–2013

Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL/ISIS) 2013–2014

Islamiska staten (IS) 2014–nu

Kalifatet kunde periodvis administrera statsliknande funktioner, såsom skatte-, 
transport- och energisystem, sjukvård och vatten- och avloppshantering.225

Till skillnad från AQ , som under en längre period har fokuserat på ”fienden 
längre bort”, har IS fokuserat på den ”nära fienden” i muslimska länder.226 IS har 
utmärkt sig genom sin extrema och systematiska användning av våld, såsom mass-
avrättningar, våldtäkter, halshuggningar, slaveri, etniska rensningar och folkmord 
mot vad organisationen har betraktat som ”avfällingar” och ”otrogna”, till exempel 
shiamuslimer och etnoreligiösa minoritetsgrupper som yezidier och kristna.227

Under 2018–2019 har merparten av tidigare IS-kontrollerade områden åter -
erövrats med hjälp av olika internationella och regionala militära koalitioner med 
kurdiskledda Syriska demokratiska styrkorna (SDF) som ledande aktör.228

Under de senaste åren har en rad terrordåd i Europa utförts av IS-medlemmar, 
anhängare till organisationen eller individer som inspirerats av deras ideologiska 
budskap.229 Exempelvis ligger IS bakom terrordåden i Paris i november 2015,  
i Belgien i mars 2016, i Nice i juli 2016, i Manchester i maj 2017 och i Strasbourg 
i december 2018.230 IS lyckades bibehålla en hotnivå mot ”fienden längre bort” 
genom användandet av sociala medier och mobilisering av attacker från ensam-
agerande gärningspersoner.231

223  White House Statement (2019).
224  BBC News (2019).
225  Byman (2019a), Stern och Berger (2015).
226  Gerges (2016), Stern och Berger (2015).
227  Ganor och Azani (2019), Aasgaard (2017), Nicolaus och Yuce (2017), Fazlhashemi (2016), McCants (2015).
228  Europol (2019a), Byman (2018).
229  Säkerhetspolisen (2019a), NCT (2018), Byman (2016).
230  Se exempelvis CISAC (2019b).
231  Byman (2015a).
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Det självutnämnda kalifatet och framgångar på slagfältet var fundamentalt för 
terroristorganisationens propagandamaskineri.232 Efter kalifatets fall har IS an-
passat organisationens struktur och framställer sig allt mer som en global gerilla-
grupp.233 Propagandan reflekterar denna utveckling där rapporteringen har skiftat 
från att huvudsakligen fokusera på framgångar från slagfälten till fokus på sam-
manhållning, ideologisk enighet och position, vilket tyder på svårigheter med att 
upprätthålla makt och bilden av framgång.

Samtidigt har myten om kalifatet fortsatt varit en viktig komponent i propaganda-
syfte för att erhålla legitimitet.234 Dessutom har decentraliserad, inofficiell pro-
paganda från individer och grupperingar som sympatiserar med IS ökat på digitala 
plattformar.235

År 2018 fanns regionala IS-förgreningar och allierade i olika delar av världen, 
bland annat i Afghanistan, sydöstra Asien, västra Afrika inklusive Libyen, samt  
i lägre utsträckning i Egypten (Sinai), Jemen, Somalia och Sahel-regionen.236 

Al-Shabaab
Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (HSM), även känd som al-Shabaab (”Ung-
domen”), är en militant sunniislamistisk terroristorganisation som grundades  
i Somalia 2006. Två år senare svor al-Shabaab lojalitet till AQC och kom att 
bli officiellt anslutna 2012. Organisationen fokuserar främst på Somalia men är 
även en aktiv aktör inom den transnationella rörelsen.237 Al-Shabaab har även 
utfört och planerat attacker i andra länder såsom Kenya, Uganda och Etiopien.238 
Organisationen är ideologiskt motiverad av en blandning av salafism, wahhabism 
och takfirism och stödjer väpnad jihad mot de ”internationella korsfararna” 
och för befrielsen av de tre heliga platserna Mecka, Medina och Jerusalem.239 
Organisationens ideologi överensstämmer till stor del med AQ:s, även om 
idériktningen särskiljer sig i vissa avseenden.240

I Sverige har det funnits nätverk med ideologiska influenser från al-Shabaab.  
Säkerhetspolisen uppgav 2010 att det fanns ett 30-tal individer som hade tränats  
i jihadistiska träningsläger utomlands och anslutit till olika konfliktområden, 
varav Somalia var ett.241 

232  Europol (2019a), Munoz (2018).
233  Se exempelvis International Crisis Group (2019), Hassan (2017).
234  Edwards (2019), Winter (2015).
235  Europol (2019a), Krona och Pennington (2019).
236  FN (2018).
237  Turner (2019).
238  Barnett (2018), Bryden (2014).
239  Beifuss och Bellini (2013), Hansen (2013).
240  Ds (2014:4).
241  Säkerhetspolisen (2010a).
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Boko Haram/Islamiska staten i Västafrika
Boko Haram/Islamiska staten i Västafrika242 (ISWA, al-Wilayat al-Islamiyyah 
Gharb Afriquiyyah), är en militant salafi-jihadistisk terroristgruppering som bilda-
des 2002 av Mohammed Yusuf (1970–2009) i Maiduguri, i nordöstra Nigeria. 
Boko Haram kan förenklat översättas till ”västerländsk skolning är förbjuden”.  
För organisationen utgör västerländsk skolning – vilket omfattar demokrati,  
ett sekulariserat politiskt system, konstitutionalism och mänskligt skapade lagar  
– ett ondskefullt, anti-islamiskt system som måste bekämpas.243

Efter ett misslyckat väpnat uppror i Nigeria 2009 kom Boko Haram att under 
2010–2013 utvecklas till att bli mer av en jihadistisk terrororganisation. De fort-
satte att utföra terrorattentat i Nigeria, men började nu också att öppet uttrycka 
krav på territoriell kontroll, och konfronterade nigerianska regeringsstyrkor i 
öppna strider. I början av 2015 förlorade Boko Haram en stor del av sitt kontrolle-
rade territorium, vilket markerade en ny fas i organisationens historia. Konflikten 
har både regionaliserats och internationaliserats. En mängd aktörer involverades: 
exempelvis Niger, Tchad, Kamerun, Benin men även i USA, Frankrike samt IS.  
I mars samma år svor Boko Haram trohet till IS.244

Hay’at Tahrir al-Sham
Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, ”Organisationen för Levantens frigörelse”) är en 
sunniislamistisk allians av olika militanta grupperingar i Syrien sedan januari 
2017.245 Organisationen bildades genom en sammanslagning av flera olika vålds-
bejakande salafi-jihadistiska grupperingar, där företrädare för Jabhat Fateh al-Sham 
(JFS), tidigare Jabhat al-Nusra (JN), är ledande gestalter.246 Organisationen 
har sina rötter i AQC, men har varit i öppen konflikt med AQC alltsedan den 
grunda des. HTS anser sig vara självständiga i relation till andra och betonar att 
de inte har för avsikt att attackera västerländska länder.247

Från 2018 kom HTS att bli en dominant aktör. Organisationen har fokuserat på 
statsbyggnadsprocessen och har i propaganda positionerat sig själv som mer prag-
matisk i förhållande till andra aktörer i Syrienkonflikten. Två inofficiella medie-
kanaler, Amjad Media och Ebaa News Agency, används för att dokumentera 
gruppens påstådda kapacitet att utöva effektiv administrativ kontroll, bland annat 
över landets nordvästra områden kring provinsen Idlib.248

242  Boko Haram har haft ett flertal olika organisationsnamn. I samband med anslutningen till IS 2015 ändrades det 
dåvarande namnet ”Jama’tu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad” till ”Islamiska staten i Västafrika”, ISWAP.  
Se exempelvis International Crisis Group (2016b). Inom forskningen och den allmänna diskursen har namnet 
Boko Haram använts synonymt med ISWAP, vilket även görs i denna skrift.

243  MacEachern (2018), Thurston (2018).
244  Thurston (2018).
245  Lister (2019).
246  Lister (2018).
247  Byman (2019b), Lister (2019).
248  Europol (2019a).
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Haid menar att HTS i jämförelse med andra jihadistiska grupperingar mer fram-
gångsrikt använt propaganda och internationella kontakter – även med statsaktörer 
– för att undvika terrorklassning och därmed stärka sin legitimitet samt makt-
position.249

Jabhat al-Nusra 
Jabhat al-Nusra (JN), även kallad Nusrafronten (2012–2017), var en militant islam-
istisk terroristgruppering som grundades i Syrien och som deklarerade sin lojalitet 
till AQ-ledaren al-Zawahiri i opposition mot Assad-regimen.250 JN betraktades 
tidigt som AQ:s gren i Syrien.251 När AQC offentligt proklamerade sitt uppbrott 
med al-Qaida i Irak (AQI) behöll JN sin anknytning till AQC, trots att IS-
ledaren al-Baghdadi hade varit en central aktör i Nusrafrontens grundande.252

År 2016 bröt JN alla formella band till AQ och blev självständig i förhållande till 
andra grupperingar och organisationer. JN ändrade samtidigt namn till Jabhat  
Fateh al-Sham (JFS).253 Följande år bytte JFS återigen organisationsform till 
HTS, i och med sammanslagningen med ett flertal andra militanta gruppering-
ar, såsom exempelvis Hashim al-Sheik, Harak Nour al-Din al-Zinki och Jabhat 
Ansar al-Din.254 Efter det offentliga uppbrottet med AQ återuppstod en ny för-
grening av AQ i Syrien, med grundandet av Tanzim Hurras al-Din.255

249  Haid (2019).
250  Koomen och van der Pligt (2016).
251  Lister (2018).
252  CSIS (2018).
253  Europol (2019a).
254  Lister (2018), al-Tamimi (2017).
255  Zelin (2019).
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8. Omfattningen av den vålds-
bejakande islamistiska miljön  
I detta kapitel beskrivs den våldsbejakande islamistiska miljöns omfattning  
i Sverige, med fokus på uppskattat antal individer, geografisk spridning, orga-
nisering, grupperingar och organisationer, ensamagerade gärningspersoner och 
hotbildsbedömning.

Information om miljöns omfattning bygger på uppskattningar, eftersom grupp-
eringar och organisationer själva inte redovisar offentlig information angående 
individer. Det finns även individer som inte formellt tillhör ett nätverk, en grupp-
ering eller organisation men som tar del av ideologiskt material och väljer att 
utföra våldsdåd och annan allvarlig brottslighet med inspiration från rörelsens 
och miljöns budskap. För en utförligare beskrivning, se rubriken Ensamagerande 
gärningspersoner på sidan 42.

Uppskattat antal individer
År 2010–2017 ökade antalet individer som Säkerhetspolisen följer inom den 
våldsbejakande islamistiska miljön, från några hundra till uppskattningsvis 
2 000.256 I en registerstudie från 2018, som bygger på data från Säkerhetspolisen 
och Polismyndigheten, bedömdes närmare 800 individer i studiepopulationen till-
höra den våldsbejakande islamistiska miljön.257 Miljön är dock sannolikt mer om-
fattande än det antal individer som förekommer i brotts- och misstanke registret.

Geografisk spridning
Den våldsbejakande islamistiska miljön är landsomfattande och existerar i kom-
muner och orter över hela landet men är främst koncentrerad till Stockholm, 
Göteborg och Malmö.258 Drygt 80 procent av de individer som har rest till kon-
fliktområden i Syrien och Irak kommer från Stockholms, Västra Götalands, 
Skåne och Örebro län. Ofta är det i specifika stadsdelar eller områden som vålds-
bejakande islamistisk extremism återfinns, men även i mindre städer.259 Dessutom  
finns inom miljön en rörlighet bland individer som besöker olika städer och  
anordnar föreläsningar. I samband med detta kan salafistisk jihadism förespråkas, 
med uppmaningar om att bidra i kampen, till exempel genom finansiering.260

256  Säkerhetspolisen (2017b; 2010a).
257  Rostami m.fl. (2018a).
258  Säkerhetspolisen (2010a).
259  Säkerhetspolisen (2017a).
260  Strindberg (2019), Ds (2014:4).
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Drygt 70 procent av utländska stridande från Sverige har varit folkbokförda  
i det som polisen betecknar som (socialt) utsatta områden, riskområden eller särskilt 
utsatta områden.261 Ett socialt utsatt område är ett geografiskt avgränsat område  
som karaktäriseras av en population med generellt låg socioekonomisk status 
(även kallat socioekonomiskt svaga områden, SSO-områden), där kriminella har 
en inverkan på lokalsamhället. Ett särskilt utsatt område kan innefatta parallella 
samhällsstrukturer och extremism.262 Det finns även kopplingar mellan socialt 
utsatta områden, radikalisering och inlärning av antisociala beteenden i form av 
våldsbejakande extremism.263

Miljön är främst koncentrerad till ett mindre antal grupperingar och individer264, 
som ofta är verksamma vid sidan av officiella salafistiska sammankomster och 
(fysiska eller virtuella) forum där det i övrigt inte behöver förekomma salafi- 
jihadistiska budskap.265

SALAFISMEN I SVERIGE

Enligt en svensk forskningsrapport publicerad av Försvarshögskolan 2018 
är den breda salafistiska rörelsen i Sverige (som inkluderar både den vålds-
bejakande och den icke-våldsbejakande inriktningen) koncentrerad till två 
områden: dels ”Västkustbältet”, som inkluderar Malmö, Landskrona, Lund, 
Hässleholm, Halmstad, Falkenberg, Göteborg, Borås och Uddevalla. Dels 
”Östkustbältet”, som inkluderar Örebro, Eskilstuna, Stockholm och Gävle. 
Andra orter som omnämns i rapporten är Borlänge och Umeå.266

Organisering
Den våldsbejakande islamistiska miljön kännetecknas av löst sammansatta nätverk 
som bedriver självständig verksamhet och som följer mer eller mindre samma ideo-
logiska riktning, men där intensiteten och idériktningen kan skifta över tid.267 Ett 
nätverk av individer består av ett nät av relationer mellan människor som känner 
varandra, såsom vänner, bekanta eller släktingar, men saknar formella aspekter 
som exempelvis medlemskap.268 Det finns nätverk som är aktiva inom olika verk-
samhetsområden och på en rad olika sätt, exempelvis via terrorfinansiering, inom 

261  Gustafsson och Ranstorp (2017).
262  Polismyndigheten (2017).
263  Sarnecki (2016).
264  Ranstorp m.fl. (2018), se även Sandelin (2018).
265  Säkerhetspolisen (2010a).
266  Ranstorp m.fl. (2018).
267  Rostami m.fl. (2018a), Säkerhetspolisen (2010a).
268  Granovetter (1973).
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traditionell brottslighet för att begå eller bistå ideologisk motiverad brottslighet269, 
eller genom att möjliggöra anslutandet till terroristorganisationer och gruppering-
ar utomlands.270

Vissa nätverk har varit etablerade under en längre tid och har haft kontakt med 
såväl andra svenska som transnationella och globala nätverk, grupperingar och  
organisationer.271 Befintliga nätverk har beskrivits bli allt mer sammanhängande 
och dynamiska, vilket delvis har förklarats genom en ökad interaktion mellan 
olika nätverk i samband med resor till Syrien och Irak under 2010-talet.272

Till skillnad från vit makt-miljön273 och den autonoma miljön274 karaktäriseras 
den våldsbejakande islamistiska miljön av mindre synlighet i offentliga samman-
hang och kan därför vara svår att upptäcka.275

Ensamagerande gärningspersoner
Utöver organisationer och grupperingar innefattar våldsbejakande extremist-
miljöer också individer som agerar på egen hand. De benämns ofta ”ensam-
agerande gärningspersoner” och sådana personer har utfört en rad terrorattentat 
och våldshandlingar världen över.276 Inom samtliga extremistmiljöer uppmanas 
anhängare att föra kampen genom att använda de medel som finns till hands.277

Inom den internationella forskningen saknas en entydig definition av en ensam-
agerande gärningsperson.278 Vissa forskare anser att begreppet endast omfattar 
enskilda förövare, medan andra menar att det kan innefatta en mindre grupp 
av individer utan direkt koppling till en specifik gruppering eller organisation. 
Ytterligare andra forskare menar att begreppet inrymmer både enskilda och 
mindre grupper, så kallade celler.279 Det råder delade meningar om huruvida en 
gärningsperson, för att räknas som ensamagerande, ska ha haft kontakt med en 
våldsbejakande extremistgruppering (exempelvis blivit direkt uppmanad att agera) 
eller med andra individer inom en våldsbejakande extremistmiljö.280

Det finns exempel på ensamagerande gärningspersoner som inte har haft någon 
kontakt med en våldsbejakande extremistgruppering innan de utfört ett attentat 

269  Strindberg (2019), Normark m.fl. (2017), Gustafsson och Ranstorp (2017), Sturup och Rostami (2017).
270  Säkerhetspolisen (2010a).
271  Säkerhetspolisen (2003).
272  Sandelin (2018).
273  CVE (2020b).
274  CVE (2020c).
275  Ranstorp m.fl. (2018).
276  CVE (2020a), Säkerhetspolisen (2019a).
277  NCT (2020), Säkerhetspolisen (2018).
278  McCauley och Moskalenko (2014).
279  Se Spaaij och Hamm (2015).
280  CVE (2020a), Schuurman m.fl. (2018), Gardell (2017).
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eller grovt våldsbrott. Det finns dock ett brett utbud av material och propaganda 
på internet och i sociala medier som troligen har bidragit till att vissa individer 
har påverkats och inspirerats av ideologiska budskap.281 ”Enskilda hotaktörer” är 
en annan typ av ensamagerande, vars motiv i större utsträckning bedöms utgå från 
personliga drivkrafter.282 Denna text fokuserar dock på ideologiskt motiverade 
ensamagerande gärningspersoner.

Det kan vara svårt att upptäcka när en ensamagerande individ planerar att genom-
föra attentat. Generellt utgår taktiken från att verka i det dolda och inte dela med 
sig av sina åsikter eller planer för utomstående.283 Ibland kan också processen, från 
tanken på att genomföra ett attentat eller grovt våldsbrott till dess att gärningen 
genomförs, gå väldigt fort. Det kan handla om några dagar eller några veckor. 
Vissa aktioner kräver ingen närmare planering eller omfattande finansiering, och 
lättillgängliga typer av vapen kan användas. Därtill finns praktiska manualer om 
tillvägagångssätt för att genomföra ett attentat, lättåtkomliga på internet.284

Finansiering av terrorattentat i västvärlden har vanligtvis utförts av ensamagerande 
gärningspersoner eller mindre, självfinansierade celler. Det är svårare för myndig-
heter att upptäcka och förhindra finansieringen av mindre celler, samtidigt som 
dessa oftast har svårigheter att utföra mer omfattande attentat.285 Innan en ensam-
agerande gärningsperson genomför en attack eller ett terrorattentat, finns dock  
i de flesta fall tecken i personens beteende, som går att upptäcka och observera, 
och som relaterar till den planerade handlingen.286

Forskning om ensamagerande gärningspersoner (och terrorism) har inte heller 
kunnat påvisa entydiga personlighetstyper utifrån egenskaper hos förövarna.287 
Det finns dock vissa mönster relaterade till psykisk ohälsa288, såsom kriminell bak-
grund, upplevd personlig kris (exempelvis uppsägning, ekonomiska problem eller 
stress) samt vapenintresse.289 Dessutom finns det visst stöd för att ensamagerande 
gärningspersoner har en förhöjd risk för antisociala och narcissistiska personlig-
hetsdrag, schizofreni och är överrepresenterade när det gäller neuropsykiatriska 
funktionsvariationer, exempelvis autism.290 Denna överrepresentation gäller även  
i relation till de individer som verkar och agerar i grupp.291

281  Held (2019), Gardell (2017), Ds (2014:4).
282  Säkerhetspolisen (2019a).
283  Gardell (2017).
284  CVE (2020a), Säkerhetspolisen (2018), Gardell (2017), Brynielsson m.fl. (2012).
285  Se exempelvis Strindberg (2019), Oftedal (2015).
286  CVE (2020a), Kaati m.fl. (2019), Gill m.fl. (2014).
287  McCauley och Moskalenko (2014).
288  Nesser (2012), Spaaij (2012).
289  Gill m.fl. (2014), Nesser (2012).
290  Kaati m.fl. (2019), Corner och Gill (2015).
291  Se Corner och Gill (2015), Gill m.fl. (2014).
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Terrorhotet från ensamagerande gärningspersoner
I Sverige bedömer Säkerhetspolisen hot mot det demokratiska statsskicket. Vad 
som påverkar en hotbildsbedömning är, förutom antalet individer inom de vålds-
bejakande extremistmiljöerna, andra aspekter, såsom motiv och förmåga. Nationellt 
centrum för terrorhotbedömning (NCT) gör bedömningen att ett flertal faktorer 
bidrar till en redan radikaliserad individs avsikt att begå ett attentat.292 Såsom 
redan har angivits kan det handla om psykisk ohälsa men även exempelvis person-
liga motgångar och/eller omvärldshändelser som föranleder en djup frustration. 
Ensamagerande gärningspersoner kan motiveras av alla våldsbejakande ideologier, 
agera utifrån andra idéer och motiv och samtidigt inspireras av tidigare utförda 
attentat med ideologisk motivbild.

År 2017–2018 utfördes majoriteten av terrordåden i västvärlden av ensamagerande 
gärningspersoner, varav ett flertal hade genomgått en skyndsam radikaliserings-
process och inte tidigare varit gärningspersoner kopplade till våldsbejakande 
islamistisk extremism.293

Enligt NCT:s senaste terrorhotbedömning utgörs det främsta hotet i dagsläget av 
islamistisk och högerextremistisk terrorism. Om ett terrorattentat sker i Sverige 
kommer det troligtvis utföras av en ensamagerande gärningsperson eller mindre 
grupp med lättillgängliga medel.294 Motivet är att de ideologiska budskap och 
uppmaningar som grupperingar, såsom IS och AQ , ger uttryck för kan inspirera 
och attrahera ett större antal individer i Sverige.

I rörelsens propaganda uppmanas exempelvis anhängare och sympatisörer, bland 
annat i Europa, att fullgöra sin plikt och bidra i kampen mot de som uppfattas 
som islams fiende. Denna typ av propaganda kan inspirera individer att agera på 
egen hand, utan anknytning till etablerade nätverk, grupperingar eller organisa-
tioner.295

292  NCT (2020).
293  Europol (2019a), NCT (2019; 2018).
294  NCT (2020).
295  Ds (2014:4).
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TERRORDÅDEN I STOCKHOLM

Den 7 april 2017 genomfördes ett terrordåd på Drottninggatan i centrala 
Stockholm. Rakhmat Akilov (f. 1978), en ensamagerande gärningsperson med 
sympatier för terroristorganisationen IS och den våldsbejakande islamistiska 
ideologin, stal en lastbil och dödade sammanlagt fem människor samt skadade 
ett flertal.296 Gärningspersonen hade före terrordådet haft kontakt med individ-
er som uppmuntrade honom till att genomföra ett attentat. I juni 2018 dömdes 
han till livstids fängelse för terroristbrott.297

I december 2010 genomfördes vid Drottninggatan i Stockholm ett självmords-
attentat av Taimour Abdulwahab (1981-2010), inspirerad av samma ideolog iska 
grund som Akilov. Ingen skadades vid attentatet, förutom gärnings personen 
själv, som avled på platsen.298

296  Göndör (2018), Gustafsson och Ranstorp (2017).
297  Taubert och Carlehed (2018).
298  Säkerhetspolisen (2012).
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9. Individer inom den våldsbejakande 
islamistiska miljön 
I detta kapitel ges mer specifik information om individer som ingår i den vålds-
bejakande islamistiska miljön i Sverige, främst utifrån forskning som bygger på 
olika typer av registerdata299 och forskning som utgår från uppgifter om de in-
divider som rest utomlands för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska 
grupperingar och organisationer i Syrien och Irak.300

Utifrån resultaten i ovan nämnda studier redovisas sammanfattande information 
om studiepopulationerna vad gäller födelseland, ålder och kön, socialt utsatta om-
råden, utbildning och inkomst, socialtjänstens insatser och psykisk ohälsa, brotts-
lighet samt överlapp och synergier mellan extremism och annan kriminalitet.

Födelseland, ålder och kön
Av de individer som återfanns inom den våldsbejakande islamistiska miljön (n=785) 
var 72 procent utrikesfödda och hade två utrikesfödda föräldrar.301 Av dem som 
reste som utländska stridande till konfliktområdena i Syrien och Irak (n=267) 
hade 75 procent svenskt medborgarskap och 34 procent var födda i Sverige. De 
utrikesfödda kom från ett 40-tal olika länder.302

Enligt Säkerhetspolisen var genomsnittsåldern inom den våldsbejakande islam-
istiska miljön 36 år 2010. Själva radikaliseringsprocessen hade i regel inträffat före 
30-årsåldern; majoriteten av de individer som radikaliserades var mellan 15 och 
30 år. Rekryteringen till miljön skedde främst genom att äldre individer lockade 
yngre, bland annat på skolgårdar.303 Dock fortsätter många att vara aktiva högre 
upp i åldrarna, vilket understryker vikten av att engagemanget inte ska ses som ett 
utpräglat ungdomsproblem.304 Därtill visar Rostami m.fl. att medelåldern inom 
den våldsbejakande islamistiska miljön är något högre än inom vit makt- och den 
autonoma miljön.305

Medelåldern för terrorresenärer (så kallade utländska stridande) till konflikt-
områdena i Syrien och Irak under perioden 2012–2017 var 25 år. Uppemot 60 
procent av de som reste var 20–29 år, medan runt 20 procent var 19 år eller yngre 

299  Rostami m.fl. (2018a) utgår från Säkerhetspolisens och Polismyndighetens uppgiftssamlingar,  
misstankeregistret, lagföringsregistret (n=785). 

300  Gustafsson och Ranstorp (2017). Tidigare hemligstämplat material från Säkerhetspolisen (n=267). 
301  Rostami m.fl. (2018a).
302  Gustafsson och Ranstorp (2017).
303  Säkerhetspolisen (2010a).
304  Gustafsson och Ranstorp (2017), Säkerhetspolisen (2010a).
305  Rostami m.fl. (2018a).
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(denna procentsats är baserad på ungdomar som reste på eget initiativ).306 Män är 
engagerade i större utsträckning än kvinnor i miljön, vilket kan sammankopplas 
till en utpräglat patriarkal struktur i både idévärld och praktik.307 Sammantaget  
är könsfördelningen uppskattningsvis 87 procent män respektive 13 procent  
kvinnor.308 Av de omkring 267 individer som reste till Syrien och Irak för att 
ansluta till våldsbejakande islamistiska grupperingar och organisationer var drygt 
25 procent kvinnor.309

Föräldrar har även tagit med sina barn till konfliktområden.310 Antalet barn med 
kopplingar till Sverige (genom minst en förälder) som befinner sig i Irak och  
Syrien har beräknats till omkring 40–80.311 Mörkertalet är dock stort och det finns 
ingen tillförlitlig information om antalet barn som finns kvar i konflikt området.312

I den allmänna diskursen, men även inom forskningen, beskrivs de resande kvin-
norna ofta som passiva, utan egen agens eller fri vilja. Fokus har legat på ett 
antagande om att kvinnorna ofrivilligt reste till konfliktzonen som medföljande 
fruar eller mödrar på grund av tvång eller manipulation.313 Motiven tenderar även 
att beskrivas utifrån emotionella aspekter som ofta kopplas till en strävan att hitta 
kärlek och en framtida make (så kallade ”jihadi brides”), medan män tillskrivs mer 
rationella motiv, såsom att försvara umma eller utifrån en ideologisk, religiös plikt.

Även om IS redan i början av kalifatet fokuserade på att kvinnor primärt skulle  
anta rollen som hustrur och mödrar, snarare än som stridande, kom detta att 
ändras med tiden. IS har porträtterat kvinnorna med egen agens och skyldigheter, 
vilket innebär att de inte skulle vara passiva eller enbart stödjande i kalifatet.314 
Bland kvinnornas funktioner har varit att möjliggöra och facilitera jihad, exempelvis 
genom att säkerställa logistik och smuggling av vapen, pengar och meddelanden, 
men även genom rekrytering, indoktrinering av barn samt uppfostran av nästa 
generation jihadister.315

Terrorgruppen har också etablerat särskilda kvinnliga brigader, exempelvis al-
Khansaa, för att uppnå hisba (balans eller ordning). De kvinnliga moralpoliserna 
har erhållit både vapen och träning, och har bestraffat de som inte efterföljt 
kalifatets strikta religiösa, moraliska regler för klädsel och beteende. IS har också 
använt kvinnliga självmordsbombare, och tusentals kvinnor uppges ha stridit sida 

306  Gustafsson och Ranstorp (2017).
307  SOU 2016:92.
308  Rostami m.fl. (2018a).
309  Gustafsson och Ranstorp (2017).
310  SOU 2016:92.
311  Klinghoffer (2019), Coolsaet och Renard (2019), Arias (2016).
312  RAN (2017).
313  Se exempelvis Sjoberg (2018), Pearson (2016).
314  Europol (2019c), Khalil (2019), Winter och Margolin (2017).
315  Khalil (2019), RAN (2019b).
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vid sida med män som mujahidat (kvinnliga varianter av mujahedin, muslimska 
krigare).316

Utöver detta följde kvinnor med för att kidnappa yezidiska flickor som såldes och 
utnyttjades i slavhandel. Kvinnor fick även särskilda ledarroller, exempelvis när 
det gäller övervakning av fångar.317 I takt med att IS förluster ökade gick terrorist-
organisationen ut i sina officiella mediekanaler och deklarerade att det var en 
obligatorisk plikt för kvinnor att ta till vapen, strida för kalifatet och fokusera på 
jihad.318

Socialt utsatta områden
Det finns en särskild risk att våldsbejakande islamistisk extremism utvecklas  
och frodas i socialt utsatta områden, som präglas av en hög grad av arbetslöshet, 
segregation, utanförskap samt social och ekonomisk marginalisering.319 Drygt  
70 procent av dem som reste till Syrien och Irak hade exempelvis varit skrivna 
i det som av polisen klassas som socialt utsatta områden, riskområden eller särskilt 
utsatta områden.320 Det övergripande mönstret att individer som har rest till kon-
fliktområdet i Syrien och Irak till stor del kommer från marginaliserade förorter 
i anslutning till större städer, samt vikten av sociala nätverk, har bekräftats även i 
ett flertal andra europeiska länder.321

En möjlig förklaring till att individer i socialt utsatta områden tenderar att vara 
mer mottagliga för rekrytering av våldsbejakande islamistiska extremister återfinns 
i kombinationen av till exempel bristfällig skolgång, arbetslöshet, trångboddhet 
och dåligt fungerande välfärdssystem tillsammans med parallella samhällsstruk-
turer, hög grad av våldsdåd, otrygghet och brottslighet, vilket sammantaget utgör 
en stark grogrund för våldsbejakande extremism.322 

Utbildning och inkomst
Många av de individer som reste till Syrien och Irak för att ansluta till IS och 
andra jihadistgrupperingar hade enligt Säkerhetspolisen ingen eller endast en låg 
inkomst innan de reste.323 Normark m.fl. fann att omkring 70 procent av individ-
erna hade haft en ordnad ekonomi, dock med låga inkomster, samt att cirka 40 
procent, framför allt konvertiter och kvinnor, tidigare haft inkomst av tjänst.324  
I linje med detta återfinns ett antal studier om utländska stridande till konflikt-

316  Pokalova (2020), OSCE (2019), Europol (2019c), Khalil (2019).
317  Khalil (2019), Nouri (2015).
318  Europol (2019c), Khalil (2019).
319  Polismyndigheten (2017).
320  Gustafsson och Ranstorp (2017).
321  Atran m.fl. (2017), Heinke (2017), Fazlhashemi (2016), Bakker och De Bont (2016).
322  Polismyndigheten (2019), Brå (2018:9), Polismyndigheten (2017), Nationella samordnaren mot extremism (2017).
323  Säkerhetspolisen (2016a; 2016b).
324  Normark m.fl. (2017).
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zonen som visar att majoriteten av de utländska stridande kom från lägre socio-
ekonomiska grupper.325

Enligt Rostami m.fl. var gymnasienivå den typiska utbildningsnivån bland de 
individer som reste från Sverige för att ansluta till IS.326 Vidare fann Stiftelsen 
Doku, som har granskat uppgifter från Universitets- och högskolerådet gällande 
220 personer som reste för att ansluta sig till olika salafi-jihadistiska aktörer, att 
en femtedel (42 individer) hade studerat vid universitet och högskolor i Sverige, 
till exempelvis lärare, förskolepedagog, apotekare, tandtekniker, ekonom, system-
vetare, högskoleingenjör och biodynamisk analytiker.327 Det var dock få som 
slutfört sina utbildningar.

Såväl svenska kartläggningar som internationella studier visar att IS lyckades 
rekrytera högt utbildade personer, exempelvis läkare, ingenjörer, kommunikatörer 
och ekonomer, som till synes var väl integrerade i sina samhällen innan de reste 
till Syrien och Irak.328 I linje med detta återfinns resultat från en studie av över 
4 000 salafi-jihadister som visar att utbildningsnivån var högre än hos den övriga 
befolkningen.329 Enbart marginalisering, utanförskap, låg utbildning och bristande 
jobbmöjligheter kan således inte förklara attraktionskraften hos dem som anslöt 
till IS och kalifatet.330 

Socialtjänstens insatser och psykisk ohälsa
Även om extremistmiljöerna har sina särdrag, visar forskning att det också finns 
ett flertal likheter, som rör psykisk ohälsa och kontakt med socialtjänsten under 
uppväxten samt i viss uträckning även utbildningsnivå och delaktighet i narkotika- 
och våldsbrottslighet.331

Socialtjänsten har en betydande roll för unga lagöverträdare och andra unga 
människor i riskzonen att utveckla ett våldsbejakande beteende. I förhållande till 
organiserad brottslighet är samtliga extremistmiljöer i lägre utsträckning föremål 
för ingripande från socialtjänsten. Till exempel fann Rostami m.fl. att endast 
en mindre andel (12 %) i den studerade populationen inom den våldsbejakande 
islamistiska miljön fått någon form av insats från socialtjänsten.332 Vidare var det 
få individer som rapporterats lida av någon form av psykisk ohälsa. De få insatser 
från hälso- och sjukvården som registrerats rörde framför allt förstämnings- och 
ångestsyndrom samt vad som kategoriseras som ”annan psykisk störning.”

325  Marone och Vidino (2019), Heinke (2017), Bakker och De Bont (2016).
326  Rostami m.fl. (2018a).
327  Sandelin (2020).
328  ibid.
329  Berger (2018).
330  Berger (2018), Dawson och Amarasingam (2017).
331  Rostami m.fl. (2018a).
332  ibid.
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Inte heller internationella studier visar att terroristhandlingar till övervägande del 
begås av individer med psykisk ohälsa eller sjukdom. Däremot kan individer ut-
veckla psykiska åkommor genom deltagande i terrorism. De som återvänder från 
olika konfliktområden är ofta traumatiserade och har psykiska problem. Detta 
gäller även barn som har rest med sina föräldrar eller fötts i konfliktområden.333

Samtidigt visar internationella studier att individer med psykisk störning till viss 
del har varit överrepresenterade bland dem som reste till Syrien och Irak för att 
strida. Hur stor omfattning det rör sig om varierar mellan olika studier och länder. 
I övrigt är forskning om psykisk ohälsa och våldsbejakande extremism begränsad. 
De få studier som berör frågan saknar ofta operationalisering av begrepp, beskriv-
ning av populationen, kontrollgrupper och uppgifter om hur data har inhämtats.334

Brottslighet
Den ideologiskt motiverade brottslighet som individer inom den våldsbejakande 
islamistiska miljön huvudsakligen ägnar sig åt syftar till att direkt eller indirekt 
stödja terrorverksamhet genom finansiering, rekrytering, opinionsbildning och 
utbildning.335 Under 2010-talet har antalet individer inom miljön ökat från ett 
hundratal till närmare 2 000.336

Individer med ett brottsligt förflutet kopplat till den våldsbejakande islamistiska 
miljön har också uppmärksammats med tanke på eventuell säkerhetshotande verk-
samhet. En tidigare rapport från Säkerhetspolisen 2010 visade att drygt en tredje-
del av dem som kunde kopplas till säkerhetshotande verksamhet, länkad till den 
våldsbejakande islamistiska miljön, var tidigare misstänkta för brott. Före 2010 
hade endast ett fåtal sådana våldsbrott utförts i Sverige, medan verksamhet som 
syftade till att stödja våldshandlingar i andra länder var vanligare. Av de brott som 
inte kunde knytas till ideologisk övertygelse utgjordes en dryg tredjedel av ekono-
misk brottslighet (såsom skattebrott, bokföringsbrott, bidragsbrott och stöld), följt 
av våldsbrott, brott mot vapenlagen och olaga hot.337

I den senare studien av Rostami m.fl. var det en betydligt högre andel individer 
inom miljön (70 procent) som tidigare varit misstänkta för brott och som  
Säkerhetspolisen följde (under perioderna 1995–2016 och 2011–2016). Vanligast 
var det att vara misstänkt för våldsbrott, narkotikabrott, stölder och ekonomisk 
brottslighet.338

333  RAN (2019a; 2017), Monahan (2017).
334  Sturup och Långström (2017).
335  Säkerhetspolisen (2019a).
336  Jfr Säkerhetspolisen (2017b; 2010a).
337  Säkerhetspolisen (2010a).
338  Rostami m.fl. (2018a).
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Andra typer av brott som registrerats inom den våldsbejakande islamistiska miljön 
är antisemitiska hatbrott, såsom våldshandlingar, ofredanden och hot riktade mot 
svenska judar i en rad städer. Den judiska minoriteten vittnar även om svårigheter 
med att öppet bära judisk klädsel eller judiska symboler, på grund av rädsla att 
attackeras, vilket även gäller i sociala medier. Grupperingar inom miljön betrak-
tar därtill judiska institutioner, såsom synagogor, som legitima mål för terrorist-
attacker.339

Vidare visar en kartläggning av bolagsengagemang att det har förekommit falska 
kontrolluppgifter, fingerade anställningar samt diverse kopplingar till olika typer av 
företagskonstruktioner i kretsen runt utländska stridande från Sverige.340 Likaså 
menar Ranstorp att IS har ”mikrofinansierat kalifatet”341 från Europa genom ut-
ländska stridande och våldsbejakande extremisters inblandning i stölder, bedrägerier 
(såsom banklån, sms-lån och bidragsfusk) och annan form av mindre grov brotts-
lighet.342

Därtill har individer med kriminell bakgrund systematiskt rekryterats för att bidra 
till finansieringen av terrororganisationen genom organiserad brottslighet och 
småbrottslighet.343 Detta är i linje med den rapport som Rostami m.fl. har skrivit 
som framhåller att den våldsbejakande islamistiska miljöns ekonomiska brottslig-
het främst är kopplad till maffiaverksamhet.344 Under 2015 dömdes två män till 
livstids fängelse i Sverige för att ha begått terroristbrott i Syrien.345 Det finns även 
individer med kopplingar till Sverige som har dömts för terrorbrott utomlands.346 
Vidare visar en journalistisk kartläggning från 2019, av 41 individer som varit an-
slutna till IS eller andra jihadistgrupperingar, att var tredje återvändare från Syrien 
och Irak varit iblandad i brott efter att ha återvänt till Sverige. De mest förekom-
mande brottskategorierna har då varit grov misshandel, grov utpressning, stöld, 
grovt häleri, bedrägeri, penningtvättbrott och narkotikabrott. 

Kvinnors, mäns och barns brottslighet i Syrien och Irak
IS omfattande brottslighet är väl dokumenterad. IS föregångare, AQI, kom att bli 
ökända för sin brutalitet och publicering av halshuggningsvideor – en strategi som 
dess efterföljande organisationer också anammade i syfte att chockera och skapa 
publicitet.347

339  Brå (2019:4).
340  Normark m.fl. (2017).
341  Ranstorp (2016).
342  Se även Normark m.fl. (2017).
343  Strindberg (2019).
344  Rostami m.fl. (2018a).
345  Jansson och Sköld (2015).
346  Bering (2018).
347  McCants (2015).
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Terroristorganisationen (då ISIL/ISIS) blev känd för omvärlden sommaren 2014 
när utländska journalister, klädda i orangefärgade overaller, halshöggs framför 
kameran.348 Detta kom att bli uppstarten till flertalet terrordåd runtom i världen, 
exempelvis i Paris, Nice, Stockholm, S:t Petersburg, London, Bryssel, Berlin, 
Manchester och Köpenhamn.349

IS har bedrivit folkmord mot etnoreligiösa minoriteter i Syrien och Irak, brott mot 
mänskligheten och krigsförbrytelser, tortyr, systematisk slavhandel av och sexuellt 
våld mot flickor och kvinnor, plundring, förstörelse av kulturella, religiösa och 
historiska platser samt världsarv, fördrivning, tvångskonvertering, nedbränning av 
byar och smuggling av olja och vapen.350 Särskilt utsatta grupper i Mellanöstern 
var kurdiska minoriteter såsom yezidier, kaka’is, shabaker och feylis samt kristna  
assyrier, syrianer och kaldéer. Även mandéer, turkmener, shiamuslimer samt 
HBTQ-personer och ateister drabbades hårt av IS våldsamheter och betraktades 
som kuffar (otrogna) eller avfällingar.351

I augusti 2014 utsattes den yezidiska minoriteten i staden Sinjar och närliggande 
byar i norra Irak för en IS-offensiv; minst 7 000 flickor och kvinnor tillfångatogs 
som sexslavar, över 10 000 yezidier dödades i flertalet massakrer samma månad, 
yezidiska tempel och byar brändes ner och närmare 300 000 fördrevs eller flydde 
från sina hem.352 Det övervägande flertalet av dessa brott har begåtts av män, men 
kvinnor har också haft en aktiv roll i IS, genom att uppmuntra till och hylla våld 
som rättfärdigt mot dem som uppfattats som fiender. Flertalet IS-anslutna kvinnor 
har också haft hushållsslavar och faciliterat våldtäkter. Yezidiska flickor vittnar om 
att IS-männens fruar rengjorde, duschade och ”förberedde” dem inför sina makars 
våldtäkter. Andra rapporterar att IS-anslutna kvinnor själva har våldfört sig på 
barn, torterat, misshandlat eller låtit dem svälta ihjäl.353

Kvinnor har därtill haft en signifikant roll genom spridning av propaganda,  
rekrytering samt omfattande social kontroll.354 Det har förekommit såväl miss-
handel som mord av kvinnor som inte har efterföljt IS moralkodex, utförda av 
andra kvinnor, för att upprätthålla strikt konservativa klädrestriktioner och bete-
enden.355 I lägret al-Hol i Syrien fortsätter dessutom radikaliseringen, övergreppen 
och brotten när hårdföra kvinnor dödar andra kvinnor som vill lämna IS.356

348  Krona och Pennington (2019).
349  Se exempelvis CISAC (2019b).
350  CVE (2020d), Pennington (2019), Fazlhashemi (2017), Clapperton m.fl. (2017), Human Rights Council (2016), 

Brisard och Martinez (2014).
351  CVE (2020d), Pennington (2019), Cetorelli och Ashraph (2019), Ahram (2015), Nouri (2015).
352  CVE (2020d), Amorelli (2019), Murad (2017), Otten (2017), Nouri (2015).
353  Cetorelli och Ashraph (2019), Murad (2017), Nouri (2015).
354  Saltman och Smith (2015), Lahoud (2014).
355  OSCE (2019).
356  Magnusson (2020).
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IS kidnappade ett stort antal barn som indoktrinerades in i en våldsam ideologisk  
doktrin, tränades till att bli nästa generation jihadister och tvingades vara barn-
soldater åt kalifatet i Syrien och Irak.357 Flertalet har själva begått brottsliga hand-
lingar, övergrepp och allvarliga krigsbrott. Somliga har dessutom blivit tvungna 
att våldföra sig på och döda egna familjemedlemmar. Pašagić menar att dessa  
barn och äldre tonåringar riskerar utgöra ett långsiktigt säkerhetshot om de inte 
får hjälp eller framgångsrikt återintegreras i de samhällen som de bodde i före 
kalifatet.358

Överlapp och synergier mellan extremism och annan kriminalitet
Forskning om det förebyggande arbetet mot organiserad brottslighet och vålds-
bejakande extremism har tenderat att betrakta de olika våldsbejakande extremist-
miljöerna som isolerade och säregna. Det finns dock ett flertal olika typer av 
överlapp till annan kriminalitet.359 Skillnaderna men också likheterna mellan 
exempelvis terroristorganisationer och organiserade kriminella grupperingar kan 
vara många och skiljelinjerna otydliga. 

Miljöernas överlappning kan exempelvis handla om ett utbyte av operativ karaktär, 
där syftet är att få tillgång till information, narkotika, vapen och andra brottsverk-
tyg. Överlappningen har även, såsom ovan nämnts, en ekonomisk dimension, där 
ideologiskt motiverad brottslighet kan finansieras via ekonomisk brottslighet.360 
Dessutom kan en individ, som tidigare har begått brottsliga handlingar, mildra 
sitt samvete över det förflutna genom att utifrån ideologiska ståndpunkter ansluta 
till en extremistmiljö.361

Utifrån en nätverksanalys av kriminella samarbeten, för att kartlägga den nät-
verksstruktur som består av individer och deras relationer (exempelvis individer 
som misstänkts för samma brott), framgår det att den våldsbejakande islamistiska 
miljön har mest överlappande relationer med nätverk. Dessa nät utgörs av löst 
sammansatta, horisontella grupperingar, organisationer eller kriminella aktörer.362 
Inom den våldsbejakande islamistiska miljön finns ytterligare överlappning till 
hedersrelaterade normer och värderingar.363

Vidare har kopplingen mellan kriminalitet och terrorism i ett flertal europeiska 
länder undersökts.364 I den svenska (och danska) våldsbejakande islamistiska  
miljön beskrivs individerna komma från områden med hög brottslighet och 

357  CVE (2020d), Bloom (2019), Vale (2018).
358  Pašagić (2019).
359  Rostami m.fl. (2018a).
360  Strindberg (2019).
361  Sturup och Rostami (2017).
362  Rostami m.fl. (2018a).
363  Yourstone m.fl. (2015).
364  Crime Terror Nexus (2018).
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socialt utanförskap. Individerna har ofta haft ett brottsligt förflutet och använt 
sina kriminella färdigheter och kontakter i syfte att utföra ideologiskt motiverad 
brottslighet. Överlappningen finns även i danska och svenska fängelser, där det 
finns potential för fängelseradikalisering och nätverkande mellan kriminella och 
våldsbejakande islamistiska extremister. 
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10. Opinionsbildning, rekryterings- 
och propagandastrategier
I detta kapitel ges en närmare beskrivning av opinionsbildande verksamhet,  
sociala aktiviteter och kommunikationsformer, för att visa på några av den vålds-
bejakande islamistiska miljöns rekryteringsvägar.

Rekrytering, finansiering och legitimitet
Opinionsbildande verksamhet syftar bland annat till rekrytering och finansiering. 
Den utgör ett viktigt medel för att legitimera synen på den rådande samhällsord-
ningen som illegitim.365 Verksamheten kan fysiskt äga rum på offentliga platser 
eller i mer slutna miljöer, men även online på virtuella plattformar (läs mer under 
rubriken Kommunikationsformer). Opinionsbildande verksamhet kan även inne-
fatta en rad arrangemang såsom manifestationer, demonstrationer och spridning 
av propaganda366, liksom utbildning och olika former av uppsökande verksamhet.367

Till skillnad från den opinionsbildande verksamheten inom vit makt-miljön, som 
ofta sker öppet och som självdokumenteras368, sker motsvarande verksamhet inom 
den våldsbejakande islamistiska miljön huvudsakligen i mer slutna miljöer.369 
En stor del av opinionsbildningen och propagandaspridningen äger rum på 
virtuella plattformar. Det finns även exempel på propaganda som har spridits 
genom flygbladsutdelning, dörrknackning och andra former av uppsökande och 
missionerande verksamhet, dawa.370

Det finns olika tillvägagångssätt för de individer, grupperingar och organisationer 
som försöker övertyga andra om ”det rätta” med en våldsbejakande (islamistisk) 
ideologi. Kontaktskapande försök sker vanligtvis mellan etablerade individer och 
nya potentiella sympatisörer och medlemmar i miljöer som sällan har kopplingar 
till våldsbejakande extremistiskt budskap. Uppsökande verksamhet, såsom dawa, 
kan bland annat ske vid föreningslokaler, i bönelokaler och moskéer, på skolgår-
dar, på digitala plattformar och i sociala medier. Ett diskret kontaktsökande sker 
ofta i samband med officiella sammankomster. Det våldsbejakande extremistiska 
budskapet är sällan framträdande initialt, utan introduceras i efterhand om in dividen 
visar intresse och mottaglighet, och därefter fortsätter rekryterings processen ofta i 

365  Conway (2017), Klausen (2015).
366  Brå (2009:15).
367  Se exempelvis Haid (2019).
368  CVE (2020b), Blombäck (2017), SOU 2016:92, Brå (2009:15).
369  Ranstorp m.fl. (2018).
370  Ranstorp m.fl. (2018), Polismyndigheten (2017). Dawa betyder att ”kalla till” eller ”bjuda in” till islam,  

och utgör en missionsstrategi. 
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mer slutna miljöer. Erfarenheter visar att rekrytering många gånger sker i anslutning 
till platser där ungdomar samlas, framför allt yngre män.371

Som rekryteringsteknik (och rättfärdigande) har IS fokuserat på att ge en för enklad 
bild av och selektiva referenser till islam372, vilket är en vanligt förekommande stra-
tegi inom rörelsen.373 Bland annat har organisationen fångat upp det missnöje som 
finns mot västvärlden, förmedlat och förstärkt bilden av att den muslimska gemen-
skapen är under attack eller att jihad är obligatoriskt för muslimer.374 Framträdande 
teman i propagandabudskapen för att attrahera män till att ansluta sig till IS har 
utgjorts av maskulina och heroiska framställningar om livet som krigare.375 Att leva 
som jihadistisk krigare och dö som martyr skulle återföra känslan av heder och ära 
som ansågs ha tagits ifrån männen. Utöver tematiska framställningar om martyr-
skap, våldsutövning har även manlig gemenskap lyfts fram i propagandan.376

IS rekryterings- och propagandastrategier riktade till kvinnor har hävdats vara 
framgångsrika sett till det stora antalet kvinnor, främst från västerländska länder, 
som migrerade till IS-kontrollerade områden. Den kvinnofokuserade rekrytering-
en har primärt skett genom webbaserade plattformar. IS har använt olika digitala 
forum i syfte att normalisera sin ideologi, där en starkt könsdiskriminerande kul-
tur, patriarkala attityder och regleringar mot kvinnor ses som den ”rätta” normen.377 
Samtidigt har kvinnliga ”influencers” använts, dels som en direkt strategi, dels 
indirekt som propagandarepresentanter för att sprida organisationens budskap och 
för att framställa kvinnan som stark och med egen agens.378

För att attrahera kvinnor till att bosätta sig i kalifatet och för att vinna de-
ras sympati för IS framställdes männen som omhändertagande, heroiska och 
beskydd ande. Kvinnas roll framställdes som fri från västvärldens diskriminering 
och begränsningar gentemot muslimska kvinnor. Propagandan porträtterade även 
ett ”systerskap” med god sammanhållning inom kalifatet, vilket kunde skapa en 
känsla av gemenskap.379 Från framför allt 2017 har IS propaganda också fokuserat 
på att även lyfta kvinnors aktiva roll i strider som obligatorisk och som en religiös 
plikt.380

371  Polismyndigheten (2015), Säkerhetspolisen (2010a).
372  Göndör (2018), Frissen m.fl. (2018).
373  Se exempelvis Holbrook (2010).
374  Brahimi (2019), Göndör (2018).
375  Saltman (2019).
376  Cohen och Kaati (2018), Aslam (2012).
377  Hoyle m.fl. (2015).
378  Huey m.fl. (2019), Khalil (2019), Saltman (2019).
379  Hoyle m.fl. (2015), Peresin och Cervone (2015), Saltman och Smith (2015).
380  Khalil (2019).
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Under den period när flest individer reste från Sverige till konfliktområdena  
i Syrien och Irak var den opinionsbildande verksamheten mer framträdande.381  
Ett exempel på detta är förekomsten av dawa. Missionerande verksamhet utgör en 
legitim och central del av religionsutövningen inom såväl islam som kristendomen, 
där bägge religionerna innefattar en så kallad missionsbefallning.382 I Sverige har 
det förekommit rekryteringsförsök till den våldsbejakande islamistiska miljön  
genom så kallad ”street-dawa”, missionerande verksamhet som bedrivs på offent-
liga platser.383

Rekryteringsstrategier inom miljön förlitar sig på både fysiska, sociala inter-
aktioner och virtuella interaktioner. Den förstnämnda strategin tar sig uttryck  
i individers sociala nätverk och är vanligtvis baserad på befintliga relationer och 
gemensamma sociala bakgrunder och faktorer, såsom skolor, närområden, moské-
er eller familjer.384 Den sistnämnda, virtuella interaktionen fokuserar på kontakt 
över internet, propaganda, krypterad kommunikation och tillämpning av mer 
generell datoriserad kommunikation.385

Sociala aktiviteter
Sociala aktiviteter står i centrum för opinionsbildning samt rekryterings- och 
radikaliseringsprocesser inom våldsbejakande extremistmiljöer.386 Med utgångs-
punkt i social identitetsteori, som beskriver hur individer kategoriserar sig själva 
och andra som medlemmar av konkurrerande sociala grupper (in- respektive 
utgrupper), kan sociala aktiviteter syfta till att stärka gruppidentitet och samman-
hållning inom miljön. 387 Exempel på sådan aktivitet kan vara att gemensamt 
studera religiösa texter, lyssna på nasheed (vokalmusik) och predikningar, ta del 
av propaganda, fira högtider eller bedriva dawa.388 Missionsbefallning kom att bli 
en framgångsrik strategi för IS, som lyckades locka till sig sympatisörer i syfte att 
ansluta sig till terroristorganisationen och kalifatet.389

Dessa sociala aktiviteter är inte förbehållna den våldsbejakande islamistiska 
miljön, utan är vardagliga inslag i muslimers liv. En våldsbejakande miljö eller 
rörelse kan betraktas som en subkulturell miljö, där också diverse subkulturella  
 
 

381  Ranstorp m.fl. (2018).
382  Göndör (2018), Cook (2005).
383  Ranstorp m.fl. (2018).
384  Monahan (2017).
385  Bloom m.fl. (2019), Krona och Pennington (2019).
386  Säkerhetspolisen (2019a).
387  Berger (2018) beskriver en ingrupp som en grupp individer som delar en identitet, såsom religion  

eller nationalitet. En utgrupp är en grupp individer som är exkluderade från en specifik ingrupp.  
Uppdelningen möjliggör ett tänkande i kategorier som ”vi” och ”dem”.

388  Ranstorp m.fl. (2018), Hegghammer (2017), SOU 2016:92.
389  Sandelin (2015).
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attribut, såsom kläder, kan markera en särskild livsstil, tillhörighet och gemen-
skap, vilket i sin tur kan attrahera fler individer.390

Kommunikationsformer och propaganda
Den informationsteknologiska utvecklingen har möjliggjort en mer effektiv infor-
mations- och propagandaspridning samt kontakt mellan våldsbejakande individer, 
grupperingar och organisationer. Samtliga extremistmiljöer använder sig av olika 
sociala medier och andra digitala forum för att sprida sina budskap. Alltifrån AQ 
till Irländska republikanska armén, IRA391, vit makt-miljön392 och den autonoma 
miljön393 i Sverige har använt sig av olika former av digitala medier.394 Vålds-
bejakande islamistiska aktörers kommunikation och propagandaspridning är väl 
dokumenterad i internationell forskning.395

Inom den transnationella rörelsen finns en rad officiella och inofficiella produk-
tions- och nyhetskanaler som på ett flertal språk sprider opinionsbildande material 
till muslimer över hela världen.396 En del av denna kommunikation sker relativt 
öppet, men en del förekommer i stängda forum och i krypterade applikationer397, 
såsom Telegram, den dominerande plattformen under 2018–2019.398 Kommunika-
tion och propagandaspridning sker också genom andra kanaler, såsom Facebook, 
Twitter, Instagram, Kik, Snapchat, Signal, Wickr, TamTam, WhatsApp, Rocket-
Chat, archive.org, Threema, Chatsecure, justpaste.it, sendspace.com samt Ask.fm.399 

TELEGRAM

Telegram är en kostnadsfri snabbmeddelandeapplikation som erbjuder 
krypterade meddelanden. Telegram finns för både mobila system och desk-
topsystem, och användarna kan skicka och ta emot meddelanden, bilder, 
videoklipp, stickers, ljudfiler och alla slags datafiler. Telegram lanserades av 
grundarna till Vkontakte (VK), Rysslands största digitala sociala nätverks-
tjänst. Plattformen bygger på ett icke-hierarkiskt nät (peer-to-peer) där 
användare bjuder in varandra för att ansluta sig i olika typer av chattar.

390  Pisoiu (2019b).
391  Stern och Berger (2015).
392  CVE (2020b).
393  CVE (2020c).
394  Se exempelvis Statens Medieråd (2013).
395  Se Krona och Pennington (2019), Awan (2017), Mahood och Rane (2017), Torres Soriano (2011), Conway (2003).
396  Krona (2019).
397  Shehabat m.fl. (2017), Speckhard och Yayla (2017), Atwan (2015).
398  Krona (2019).
399  Krona (2019), Saltman och Smith (2015), Klausen (2015).
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Utmärkande för framför allt IS propaganda har varit dess effektivitet, spridning 
och professionalitet.400 Propagandan har bland annat hämtat inspiration och utgått 
från västerländsk populärkultur, där budskap om att utföra jihad har varit fram-
trädande.401

Föreställningar om genus och kön har använts strategiskt för att forma och på-
verka mottagarnas verklighetsuppfattning.402 Syftet har varit att omvandla det 
tysta, passiva stödet hos anhängarna till aktivt stöd och deltagande. Med löften 
om bättre försörjnings- och utvecklingsmöjligheter samt en tryggare tillvaro har 
livet under IS porträtterats som ett idealt sätt att leva.403

Ingram har identifierat fem olika kvinnliga typer som förekommit i IS-propaganda, 
varav tre är associerade med den standard som behöver efterlevas: ”stödjare”,  
”moder/syster/hustru” samt ”krigare”. Den fjärde typen, ”den korrupta”, avser 
kvinnor som inte tillhör deras gemenskap, och den femte, ”offret”, inbegriper 
kvinnor som både är i behov av och värda att räddas. Dessa fem typer definierar 
förhållningssättet till andra kvinnor och hur de bäst ska förstås.404

PROPAGANDA RIKTAD TILL BARN

Barn har förekommit i IS propagandafilmer och på bilder där de poserar med 
vapen och detonerar fjärrstyrda bomber.405 I propagandan har IS-anhängare  
försökt porträttera barn som är redo att kriga och dö för kalifatet och för 
islam.406 Under kalifatprojektet (2014–2017) har IS massindoktrinerat barn 
som i tidig ålder socialiserats in i IS ideologi och våldsmetoder.407 Detta har 
bland annat gjorts genom användningen av tecknade filmer och populära 
animationer av barnfigurer som har dubbats och som framför IS’ budskap.408 
Terroristorganisationen har även kidnappat tusentals barn, framför allt  
yezidiska, och tvingat dessa till att tjänstgöra för IS samt att begå grova 
våldsbrott och övergrepp.409 

400  Saltman (2019), Cohen och Kaati (2018), Mahood och Rane (2017).
401  Cohen och Kaati (2018), Picart (2015).
402  Proctor och Mazurana (2018).
403  Mironova (2019), Saltman och Smith (2015).
404  Ingram (2016b).
405  Bloom (2019).
406  Vale (2018).
407  Cook och Vale (2018).
408  BBC (2017).
409  Bloom (2019), Vale (2018).



60 61

Den våldsbejakande islamistiska miljön Den våldsbejakande islamistiska miljön

60 61

Den våldsbejakande islamistiska miljön Den våldsbejakande islamistiska miljön

Officiella medie- och propagandakanaler kopplade till IS har efter det fysiska ka-
lifatets fall synbart minskat, vilket avspeglar dess kollaps. En annan orsak till den 
avtagande synligheten är att brottsbekämpande aktörer och sociala medieplatt-
formar under 2018 intensifierade och samordnare sina åtgärder mot propaganda. 
Detta har i sin tur lett till en ökad propagandaproduktion bland sympatisörer och 
IS-vänliga mediekanaler som fortsätter att stödja terroristorganisationen genom 
att publicera dess budskap i flera medier och på flera fildelningssidor.410  I novem-
ber 2019 gjordes ytterligare ett omfattande tillslag mot IS-anknutna mediekonton 
och webbplatser.411

Merparten av informationen och propagandan med koppling till den våldsbejak-
ande islamistiska miljön i Sverige är återgiven från internationella källor. Före-
läsningar och predikningar förekommer på svenska, ofta genomförda av män som 
skiftar mellan äldre och moderna referenser till kultur, livsstil, politisk islam och 
islams urkunder. Skillnaden mellan icke-våldsbejakande salafistisk kommunika-
tion och salafi-jihadistisk propaganda är inte alltid tydlig, och de ideologiska 
budskapen kan uppfattas olika beroende på mottagarens förkunskaper.412

Nedan presenteras olika mediekanaler och plattformar kopplade till IS, såsom 
al-Hayat Media Centre (och likheten med AQ:s motsvarande logotyp al-Sahab), 
Rumiyah, Dabiq, al-Bayan, al-Naba, Amaq News, al-Furqan Media Foundation 
samt den HTS-vänliga mediekanalen Ebaa. 

410  Europol (2019a).
411  Europol (2019b), Krona (2019).
412  Stjernholm (2013).
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Al-Hayat Media Centre
Al-Hayat Media Centre413 är ett IS-anknutet mediecenter 
som grundades 2014. Al-Hayat betyder liv, på arabiska.414 
Mediecentret har publicerat propaganda och ideologiskt 
material i form av tidskrifter, radio, musik, dokumentärer 
och videoklipp. Al-Hayat Media Centre har också 
ansvarat för icke-arabiskspråkiga IS-magasin.415 Dessa 
magasin, framför allt Dabiq och Rumiyah, var specifikt 
riktade till individer bosatta i västvärlden, med material  
på engelska, franska, ryska, tyska och turkiska.416

Tidskrifterna, samt i viss utsträckning al-Naba, har stud-
erats inom terrorismforskningen av en mängd forskare.417 
IS strategiska kommunikation gentemot västerländska 
länder attraherade utländska stridande som anslöt sig till 
konflikten i Syrien och Irak.418 Utöver informations- och 
propagandatexter och annat visuellt material har al-Hayat 
Media Centre även spridit vokalmusiken nasheed – tradi-
tionell arabisk a cappellamusik ackompanjerad av enbart 
tillåtna instrument, exempelvis ramtrumman daf.419

Al-Hayat Media Centres logotyp liknar den grafiska 
profilen för både al-Jazeera och al-Sahab Media, AQ:s 
gren för propaganda och medieproduktion. Valet av den 
arabiska logotypen, som är i kalligrafi, syftar till att visa 
på kopplingen till islam. Al-Sahab är i sin tur inspirerad – 
eller till och med kopierad – av al-Jazeera.420

Macnair och Frank har identifierat vissa teman i de video-
publikationer som är publicerade av al-Hayat Media Centre, 
bland annat ”kamratskap, brödraskap och inkluderande”,  
”våldsskildring”, ”styrka och seger”, ”fiendens brott”,  
”rekrytering” och ”existentiell och spirituell uppfyllelse”.421 

413  Al-Hayat Media Centre bör inte förväxlas med den London-baserade  
arabiska dagstidningen al-Hayat.

414  McCants (2015).
415  Milton (2016).
416  Europol (2018), Pokalova (2018), Stern och Berger (2015).
417 Se exempelvis Lehane m.fl. (2018), Mahlouly och Winter (2018),  

Lorenzo-Dus m.fl. (2018), Macnair och Frank (2018), Wignell m.fl. (2017), 
Ingram (2017; 2016a), Winkler m.fl. (2016).

418  Ingram (2016a).
419  Lahoud (2017a), Gråtrud (2016).
420  Oualla (2013).
421  Macnair och Frank (2017).
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Genom att skapa välproducerad propaganda försöker orga-
nisationen att på ett sofistikerat och legitimt sätt nå ut till 
anhängare och potentiella anhängare i västvärlden.422

Dabiq
Dabiq var en digital tidskrift som utgavs av al-Hayat  
Media Centre och som publicerade IS-propaganda 
2014–2016. Tidskriften var en av flera officiella publika-
tioner från IS som riktade in sig till en icke-arabiskspråkig 
publik och kom att utgöra en central propagandakanal för 
sympatisörer i västvärlden. Första utgåvan av Dabiq pub-
licerades i juli 2014, då IS utropade det självutnämnda  
kalifatet. Utgåvan innehöll deklarationen av kalifatet, 
rapporter från slagfältet, teologiska kommentarer samt en 
presentation av IS organisation. Dabiq presenterade även 
AQ-kritiskt innehåll.423 

Gambhir menar att både målgruppen och det väsentliga 
budskapet i Dabiq-serien skiljde sig väsentligt från AQ:s 
propagandakampanjer. Den engelskspråkiga tidskriften 
Inspire, som först började publiceras av AQAP år 2010, 
fokuserade specifikt på att uppmuntra ensamagerande 
aktörer som befann sig i västvärlden att utföra attacker där. 
Tidskriften fungerade mer som en instruktionsguide för 
individuella attacker än till att förmedla en övergripande 
religiös, militär och politisk vision. Dabiq, å andra sidan, 
var mer långtgående och diskuterade religiösa grunder 
för kalifatet samt uppmuntrade alla troende muslimer 
att stödja IS och emigrera från sina hemländer till den så 
kallade islamiska staten.424

Botz-Bornstein menar, i likhet med Gambhir, vidare att 
magasinet Dabiq särskilde sig från Inspire på så sätt att 
innehållet dominerades av religiöst rättfärdigande och 
apokalyptiska påståenden, i syfte att förmedla en kulturell 
och moralisk bas för det framtida kalifatet. Den propagan-
da som framställdes av IS försökte överföra idén om att 
anhängare bör adoptera en distinkt ”krigarlivsstil”.425

422  Ingram (2016a).
423  Kaplan och Costa (2015), Gambhir (2014).
424  Gambhir (2014).
425  Botz-Bornstein (2017).

Dabiq, den senaste  
utgåvan publicerades  
i juli 2016.
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Rumiyah
Rumiyah, ”Rom”, var en digital tidskrift som användes av 
IS för propaganda och rekrytering. Utgivaren för publika-
tionen var al-Hayat Media Centre. Mellan september 
2016 och september 2017 publicerades Rumiyah på tio 
olika språk, bland annat engelska, tyska, franska, turkiska, 
ryska, urdu och pashto.426 Rumiyah kom att ersätta andra 
tidskrifter, som exempelvis Dabiq, vilket sammanföll med 
förlusten av staden med samma namn i oktober 2016. 
Rumiyah började då fokusera på externa attacker utanför 
Syrien och Irak.427 

Till skillnad från Dabiq lade Rumiyah specifikt fokus  
på instruktionsartiklar som uppmuntrade attacker från  
ensamagerande aktörer, i likhet med Inspire. Dessutom var 
berättelser om hjältemod och framsteg mindre frekventa 
än i Dabiq. Rumiyah beskrev istället religiös rättfärdighet 
och uppmanade till lojalitet och martyrskap. Utvecklingen 
följde ett skiftande operativt fokus, från administration 
av IS fysiska kalifat till inspiration till attacker utanför 
konfliktområdet.428

426  El Damanhoury (2019).
427  Gambhir (2016).
428  Welch (2018), Gambhir (2016).

Rumiyah var en digital tid-
skrift som användes av IS.
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AQ:S TIDSKRIFT INSPIRE

Den digitala engelskspråkiga tidskriften Inspire 
publicerades av al-Qaida på den arabiska halvön 
(AQAP) åren 2010–2016 och utkom i 16 nummer. 
Tidskriften riktade sig främst till muslimer i västvärl-
den. Magasinet uppmanade till olika former av terro-
rattacker, hyllade avlidna jihadister samt instruerade 
om hur bomber tillverkas.429 Tidskriften var inte den 
första som lanserades av AQ eller dess filialer, utan 
såväl arabiska som engelska tidskrifter hade tidigare 
publicerats med syftet att sprida AQ:s ideologi och 
rekrytera individer i väst.430 AQAP har kopplats till 
olika terrorattacker i västerländska länder sedan slutet 
av 2000-talet, såsom attentatet i Fort Hood 2009, 
bombdåden vid Boston Maraton 2013 och attentatet 
mot tidskriften Charlie Hebdo i Paris 2015.431

Al-Bayan
Al-Bayan är en IS-anknuten radiostation som sänder 
nyheter på arabiska, kurdiska, engelska, franska och ryska. 
Radiostationen sände för första gången i början av 2015. 
Förutom nyhetsinslag och fältrapporter från strider i Syrien 
och Irak har radiostationen spelat vokalmusiken nasheed, 
reciterat Koranen, gjort inslag om islamisk rättstolkning 
(fiqh), språkinstruktioner samt intervjuprogram.432

Inom den jihadistiska kulturen och poesin värdesätts väl-
talighet högt. På arabiska kallas det för al-bayan; konsten 
att tala tydligt och bemästra retoriska konventioner.433 
Radiostationen bör inte förväxlas med den Dubai-baserade 
tidningen al-Bayan.

429  Sivek (2013).
430  Seib och Janbek (2010).
431  Cook (2019).
432  Ali (2015), Atwan (2015), Zelin (2015).
433  Creswell och Haykel (2017).
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Al-Naba
Al-Naba är en arabiskspråkig veckotidning, eller ett 
nyhetsbrev, utgiven av IS. Tidningen publiceras i ett 
webbaserat PDF-format, tidigare i pappersformat för de 
som befann sig i IS-kontrollerade områden. Al-Naba är 
en tidning som först och främst är ämnad att nå ut lokalt 
med de senaste nyheterna och med religiösa budskap. 
Under 2018 var al-Naba den enda återkommande utgivna 
IS-publikationen.434

Al-Nabas visuella strategi har fokuserat på byggandet 
av den islamiska staten, kartor över kontrollerade (eller 
omtvistade) territorier, kommunikation och distribution, 
sociala tjänster, lag och ordning samt på andra grupp-
eringar som svurit lojalitet till IS.435 

Amaq News Agency
Amaq News Agency är en nyhetskanal med IS-koppling, 
om än inte officiellt erkänd av IS. Kanalen lanserades  
i augusti 2014 och har varit central för kommunikation 
kring operationer i tidigare IS-kontrollerade områden samt 
terrorattacker i västvärlden och andra delar av världen.436

Amaq publicerar korta nyheter i text-, ljud- och video-
format, och har använt sig av sin egen androidapplikation 
samt meddelandeapplikationen Telegram, där en ström av 
nyheter har publicerats. 

434  Europol (2019a), Sampson och Nance (2017).
435  El Damanhoury (2019).
436  Krona (2019).
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Ebaa News Agency
Ebaa News Agency är en inofficiell nyhetsorganisation 
som grundades 2017 och som står nära organisationen 
HTS. Ebaa News Agency publicerar bland annat ett  
arabiskspråkigt nyhetsbrev kallat Iba.437

Enligt Europol har HTS fortsatt att motsätta sig alla 
försök att betecknas som en terroristgruppering och har 
försökt marknadsföra Ebaa News som en opartisk och 
trovärdig mediekanal. Till skillnad från al-Naba innehåller 
Ebaa News inga religiösa, doktrinära texter.438

Al-Furqan Media Foundation
Al-Furqan Media Foundation (Mu’assasat al-Furqan 
li-al-Intaj al-Í lami) grundades i november 2006 av ISI 
(tidigare AQI) och är IS äldsta medieproduktionskanal. 
Al-Furqan har bland annat producerat cd-skivor, dvd- 
filmer, affischer, vokalmusiken nasheed samt propaganda 
och officiella uttalanden för webbpublicering.439

En av de mest kända publiceringarna var en 22 minuter 
lång film som IS benämnde Healing the Believers’ Chests, 
och som visade hur den jordanske stridspiloten Muath 
al-Kasabeh brändes ihjäl levande i en bur 2015. Al-Furqan 
har även publicerat ljudinspelningar med al-Baghdadi och 
IS tidigare språkrör Abul-Hasan Muhajir (d. 2019).440

437  Zelin (2020).
438  Europol (2019a).
439  Lahoud (2017b).
440  Se exempelvis Jihadology (2020).
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11. Symboler och symbolspråk
I detta kapitel beskrivs olika typer av symboler och symbolik som förekommer 
inom den våldsbejakande islamistiska rörelsen och miljön. 

Inledning
Användandet av symboler och symbolspråk spelar en viktig roll i identitets-
skapande processer, och är ett sätt för grupper att bygga kulturella gränslinjer, 
självförsvar och relationer till omvärlden. Inom alla typer av sociala rörelser utgör 
symboler ett viktigt verktyg för att kommunicera gruppidentitet.441

Symboler utgör inte endast tecken, utan innehar även andra kvalitéer; de är emo-
tionellt laddade, sammankopplade med idéer som är de mest fundamentala för 
mänsklig tanke och kultur, och de mest svåra att förstå och uttrycka. Symboler 
representerar idéer, händelser och traditioner.

Våldsbejakande islamister använder symboler, ritualer och traditioner för att forma 
sina handlingsstrategier. Inom internationell forskning har våldsbejakande islam-
istiskt (eller jihadistiskt) symbolspråk studerats med fokus på hur det används på 
internet. Ett exempel är sammanställningen Jihadism: Online Discourses.442 Matu-
sitzs bok Symbolism in Terrorism berör terrorism utifrån ett konceptuellt symboliskt 
perspektiv. Hegghammers sammanställning om jihadistisk kultur, Jihadi Culture, 
berör även centrala symboliska och kulturella uttryck.443

Religiösa symboler och religiös gestaltning (framing) är betydande för olika 
aspekter av rekryteringen.444 Den våldsbejakande islamistiska miljöns symbolspråk 
hämtar sin inspiration från skilda och sammankopplade teman. Centralt för dess 
symbolspråk och propaganda är ett religiöst rättfärdigande, utifrån den muslimska 
tron och kulturen. Symbolspråket innefattar både moderna och historiska element 
för konstruktionen av ett språk som representerar de olika aktörernas identitet, 
samtidigt som symbolerna syftar till att förmedla ett intryck av religiös legitimitet, 
trovärdighet, rättfärdigande samt modernitet. Det ursprungligt islamiska, så som 
det uppfattas, betonas parallellt med samtida influenser och framåtblickande.

Rörelsens propaganda syftar till att influera och vinna sympatisörer (ett slags kom-
munikativt ledarskap) genom att stärka ingruppens sammanhållning och spä på 
aggressioner mot utgrupper. Propaganda stärker därmed känslan av sammanhåll-

441  Mach (1993), Swidler (1986).
442  Lohlker (2013).
443  Hegghammers (2017), Matusitz (2015).
444  Nesser (2010).
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ning, radikaliserar sympatisörer och har en inspirerande funktion. Dessa symboler 
och tecken reflekterar myter om gemenskap, konspirationer och frälsning. Hänvis-
andet till islam kan också förstås utifrån en inramning av ideologiska övertygelser 
för en kollektiv identitet.445

Symboler är multivokala, det vill säga har kapaciteten att kommunicera olika be-
tydelser till olika grupper. Mång tydigheten gör att symboler inte kan sägas inneha 
en konstant mening, utan har en inneboende reflexivitet, vilket gör det väsentligt 
med en kontextuell förståelse för att uttolka deras innebörd.446 Exempelvis kan 
användningen av Koranen som visuellt objekt, som symbol (jämfört med använd-
ningen av dess innehåll), ses som ett försök att med den våldsbejakande islamismens 
symbolspråk skapa religiös trovärdighet, legitimitet och rättfärdigande av hand-
lingar i islams namn.447

Ett antal symboler som förekommer inom rörelsen och miljön har approprierats, 
eller plockats upp, av olika grupp eringar och individer som har hämtat element från 
främst islam men även andra sammanhang, i syfte att ge dessa symboler en ny  
mening och framkalla olika känslor hos mottagaren.448 På så sätt kan symbolisk 
appropriering fylla en funktion i användarnas identitetsskapande, och sam tidigt i 
deras religiösa och politiska meningsskapande.449

Detta symbolkapitel är tematiskt strukturerat, och kan med fördel läsas som ett 
enhetligt kapitel. Det är dock inte uttömmande vad gäller alla symboler som finns 
inom den våldsbejakande islamistiska miljön. Dessutom förekommer här symboler 
som inte enbart används i våldsbejakande extremistmiljöer, utan som också används 
i pedagogiska syften. 

Islam: symboliskt rättfärdigande,  
trovärdighet och legitimitet
Inom den globala våldsbejakande islamistiska rörelsen förekommer ett flertal 
muslimska symboler och symbolik i propagandasyfte för att rekrytera sympati-
sörer till våldsbejakande extremistgrupperingar och organisationer. Propaganda 
från IS har effektivt använt sig av narrativ från politisk islam och selektivt valt ut 
passande aspekter och referenser inom islam för att rekrytera anhängare.450 Nedan 
presenteras religiösa symboler, symbolik och teman som har varit vanligt före-
kommande inom den globala våldsbejakande islamistiska rörelsen.

445  Holtmann (2013), Bauman (2004).
446  Biedermann (1992).
447  Se exempelvis Boutz m.fl. (2018), Matusitz (2015).
448  Young och Brunk (2012).
449  Göndör (2018), Giddens (1994).
450  Se Mahood och Rane (2017), Aaron (2008).
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Koranen och hadithlitteraturen
Boken (som objekt) är en symbol som främst förknippas  
med religion, som ett medium för gudomlig visdom, be-
tecknad som den ”heliga boken”.451 Islam är en bok religion 
och dess främsta religiösa text är Koranen. Troende musli-
mer uppfattar Koranen som ett ”grunddokument”, givet av 
Gud via ärkeängeln Gabriel (Jibreel).452

Koranen (”recitationen”) är den tidigaste islamiska skriften 
och innefattar 114 sūra (kapitel) och 6 234 ayas (verser). 
Den betraktas av troende muslimer som en gåva och ett 
verktyg från Gud (Allah) för att människan ska kunna 
leva ett liv i enlighet med Guds ord.453 Till skillnad från 
Bibeln, som sägs utgöras av olika berättelser om Guds 
verk, anses Koranen bestå av direkta ord från Gud, som 
reciterats av budbäraren profeten Muhammed. Muslimer 
tror att Gud valde Muhammed för att förklara och belysa 
sitt budskap genom ord och handling.454

Koranen anses ge spirituell och praktisk ledning för ett 
korrekt levnadssätt men anses också ha sina begränsning-
ar, eftersom den inte kan ge lösningar på alla samtida  
problem.455 Många grundsatser av islamisk teologi nämns 
inte heller i boken. Istället återfinns stora delar av islam-
isk lag, teologi och traditioner i hadithlitteraturen, som 
innehåller dokumenterade utsagor och berättelser om 
profeten Muhammeds liv, ord, sedvanor och beteende-
mönster (sunna, eller helig sedvänja).456 Sunna represen-
terar levnadssättet i de äldsta islamiska samhällena, och 
anses kunna vara en modell när det gäller att leva på rätt 
sätt idag.457

Seklet efter Muhammeds död genomgick det muslimska 
samfundet tre inbördeskrig och ett antal sekteristiska 
schismer om vilka utsagor och tolkningar som var de 
”rätta”. Konflikter om tolkningsföreträde och traditioner 

451  Biedermann (1992).
452  Göndör (2018), Brown (2009).
453  Göndör (2018), Saeed (2008).
454  Seib (2017), Brown (2009).
455  Marranci (2006).
456  Juynboll och Brown (2012), Brown (2009)
457  Göndör (2018).
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har ända sedan dess präglat den muslimska världen.458 För 
sunnimuslimer är hadithlitteraturen av central betydelse 
för att bestämma hur de ska leva sina liv.459

Även våldsbejakande islamistiska grupperingar och 
organisationer använder sig av Koranen och religiösa texter 
i sitt symbolspråk, för att legitimera våldsamma metoder 
och ge deras mål och handlingar trovärdighet. Boko 
Haram och al-Shabaab (se Grupperingar och organisationer 
ovan) är två exempel på grupperingar som frekvent 
använder Koranen i symboler, emblem och propaganda. 
Olika historiska händelser från profetens tid har också 
refererats inom våldsbejakande islamistisk propaganda  
(se rubriken Geografiska och historiska platser på sidan 83).

Rättstolkning
Centralt för kunskapstraditionen inom islam är rätts-
tolkning, kallad fiqh, som delvis bygger på tolkningar av 
islamiska urkunder såsom Koranen, profettraditioner, 
haditherna samt uttolkarnas uppfattningar (sunna), från 
de första generationerna efter profeten Muhammeds död. 
Inom rättstolkningen har det utvecklats en rad rättsme-
todologiska principer som underlättar tolkningen av dessa 
rättskällor. Två exempel är konsensusprincipen (imja) samt 
analogisk slutledning (qias). Inom shiaislam har analogisk 
slutledning ersatts med en annan rättsmetodologisk prin-
cip som bygger på förnuft (aql).

Det finns för närvarande fem olika erkända lagskolor inom 
islam, varav en är shiitisk och fyra är sunnitiska. Dessa 
fyra är:

• Hanafi

• Shafi

• Maliki

• Hanabali.

Inom de tre förstnämnda sunnitiska lagskolorna finns olika 
riktningar. Ur den fjärde, den hanbalitiska, utvecklades 
wahhabismen, den idériktning som dominerar inom den 

458  Brown (2009).
459  Cook (2005).
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globala jihadistiska rörelsen. Vissa salafistiska jihadister 
förkastar dock samtliga lagskolor och propagerar istället 
för ett direkt sökande i islams urkunder.460

Inom shiaislam finns den ja’faridiska lagskolan, som i sin 
tur har två underavdelningar: den trosorienterade akhbar-
idiska tolkningstraditionen och den förnuftsorienterade 
usulidiska tolkningstraditionen. Under islams historia har 
en omfattande kunskapstradition av rättsvetenskap utveck-
lats, vilket är anledningen till den variation av tolkningar 
som finns inom religionen.461

Trosbekännelsen (Shahāda)
Ett element som har plockats upp och som återfinns i ett 
flertal våldsbejakande islamistiska symboler, emblem och 
fanor är shahāda, den muslimska trosbekännelsen, som 
utgör en av islams ”fem pelare”. Trosbekännelsen utgörs 
av en upprepning av två fraser: ”Det finns ingen gud utom 
Gud” och ”Muhammed är Guds sändebud”. Praktiserande 
muslimer måste repetera fraserna i bönen (salāt), och icke- 
muslimer som vill konvertera till islam måste recitera 
fraserna för att svära trohet till islam. Trosbekännelsens 
två delar finns inte som enhetligt uttryck i Koranen, och 
tillskrivs inte heller betydelse när det kommer till bön eller 
konvertering.462  

Trosbekännelsen används, likt Koranen, inom symbol-
språket för att legitimera en väpnad kamp och ge organisa-
tioner och grupperingar religiös trovärdighet i sitt ager-
ande i islams namn. Trosbekännelsen förekommer på 
emblem, flaggor (rāya) och fanor (liwā), i både längre och 
kortare versioner av skriften. Exempelvis menade den 
radikala islamistiska ideologen Qutb att trosbekännelsen 
var en uppmaning till politisk handling. Muslimer som 
inte förenar sin tro med handling ses som kuffar, det vill 
säga förnekare av det profetiska budskapet.463 

 

460  Se Haykel (2013).
461  Fazlhashemi (2014; 2011).
462  Rippin (2005), Achrati (2003).
463  Zollner (2009).
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Tawhid: det höjda pekfingret
Det höjda pekfingret är en gest, eller en salut, som sym-
boliserar tawhid – läran om en enhetlig Gud. Tawhid 
är en central pelare inom islam. Den betraktas som den 
definierande doktrinen och uttrycks med frasen laa’illaha  
illallaah (Det finns ingen Gud utom Gud). Det höjda 
pekfingret mot himmelen kan uppfattas som en symbol 
för absolut monoteism; Guds enhet.464 Det finns bara en 
Gud, som också är skaparen, beskyddaren, vägledaren och 
domaren över alla människor.465 Handgesten kan på så 
sätt symbolisera trosbekännelsen och vara en markering 
för rättfärdigt handlande och martyrskap i islams namn.

 Under 2010-talet har denna symboliska salut blivit vanligt 
förekommande bland IS-medlemmar och sympatisörer. 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att symbolen inte 
enbart är en utpräglad IS-symbol, utan också används 
för att visa på tillhörighet med muslimer, den breda 
muslimska gemenskapen (umma) och för att legitimera 
sina handlingar. En variant av tawhid används exempelvis 
under den muslimska bönen.

MONOTEISM OCH ISLAM

Monoteism är dyrkan av en personlig Gud samt för-
nekandet av andra gudar, till skillnad från polyteism, 
som innebär en tro på flera gudar. Judendomen, 
kristendomen och islam är exempel på monoteistiska 
religioner.466 Under 600-talet var islam i stark polemik  
mot den polyteistiska gudsuppfattning som var  
utbredd på den arabiska halvön.467 

464  Gimaret (2012), Rippin (2005).
465  Sonn (2017).
466  Göndör (2018).
467  Se Fazlhashemi (2016).

Foto: Reuters / Stringer
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Rabia: fyra höjda fingrar
Aternativt namn: Rabaa
Rabiatecknet med fyra uppsträckta fingrar (rabia betyder 
”fjärde” på arabiska och hänvisar till ett muslimskt helgon 
vid namn Rabia al-Adawiy) uppmärksammades i samband 
med protesterna som arrangerades av Muslimska brödra-
skapet på Rabaa al-Adawiya-torget i Egypten den 14 
augusti 2013. Militären upplöste demonstrationerna med 
våld och människorättsorganisationen Amnesty Interna-
tional rapporterade att minst 600 civila hade skjutits ihjäl 
av egyptiska säkerhetsstyrkor.468

Symbolen förekommer främst i brödraskapets sammanhang 
och används av dess medlemmar och anhängare, men 
även av andra som sympatiserar med aktören samt med 
protesterna. Handgesten har ingen explicit koppling 
till våldsbejakande extremism men används även av 
våldsbejakande extremistaktörer, se exempelvis bilden till 
vänster på den terrordömde islamistiska predikanten Mulla 
Krekar.  

En italiensk domstol dömde år 2019 Mulla Krekar till tolv 
års fängelse för planering av terrorbrott och för att vara 
ledare för den jihadistiska grupperingen Rawti Shax som 
har kopplingar till IS. I en av rättegångarna kombinerar 
han tecknen för rabia och tawhid.469

Rāya: den svarta flaggan
Flaggor och fanor har historiskt sett använts i strid, för att 
lättare kunna se hur militära trupper förflyttar sig. Flaggor 
kom senare att också få en funktion som symbol för de 
enheter eller grupperingar som använder sig av dem.470

Inom islam bidrog Koranens förbud mot representativ 
konst till att uppmuntra och tidigt påverka utvecklingen av 
flaggor och fanor i den muslimska världen. Dessa flaggors 
motiv utgjordes av abstrakta mönster och kalligrafiska 
inskriptioner, ofta religiösa texter, i broderi, applikations-
broderi eller på målningar. Under Islams tidiga år, på 

468  Hammargren (2014).
469  SVT (2019b).
470  Biedermann (1992).

Foto: Poppe, Cornelius/AFP
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600-talet, var det vanligt med svarta och vita flaggor och 
fanor, vilket är en anledning till deras framträdande roll 
än idag, både inom islam och inom den våldsbejakande 
islamistiska rörelsen.471

Inom jihadistisk doktrin är den svarta flaggan (rāya) eller 
fanan (liwā) betydande som krigsflaggor, eftersom de sägs 
ha burits av muslimska styrkor i de tidigaste konflikterna 
under islams historia.472 Profeten Muhammed och hans 
följeslagare påstås ha använt en svart fana i kriget mot de 
”icke-troende” eller ”otrogna” (kuffar).473

Den svarta flaggan har även associerats med Abu Muslim 
(718–755) och Abbasidkalifatet (749–1258) i samband med 
abbasidrevolutionen under 700-talet. De historiska beskriv-
ningarna av flaggor burna av tidiga muslimska styrkor 
varierar vad gäller deras färger, former och mönster samt 
huruvida de innefattade den muslimska trosbekännelsen.  
Det har inte funnits någon entydig framställning av pro-
feten Muhammeds eller hans följeslagares faktiska val av 
flagga. De flaggor som har adopterats av olika jihadistiska 
grupperingar idag är därmed manifestationer av deras  
egna tolkningar av historien och ger uttryck för vad dessa  
aktörer uppfattar som ”religiös renhet”.474

Inom hadithlitteraturen nämns rāya i apokalyptiska  
pro  fetior av profeten Muhammed som förutspådde upp-
komsten av en armé, bärande svarta flaggor eller fanor, 
från Khorasanregionen (historiskt betydelsefullt område 
runt nord östra Iran och Centralasien).475 Den muslimske 
messiasfiguren al-Mahdi (”den av Gud vägledde”) skulle 
leda armén under ”världens yttersta dagar”.476

De svarta fanorna har betraktats som tecken på att dome-
dagen är nära. Hadithlitteraturen populariserades av AQ 
och bin Ladin, som inspirerade till användandet av den 
svarta flaggan och frekvent använde den i propaganda.477

471  Elgenius (2011).
472  Ostovar (2017), Athamina (1989).
473  Bosworth (2012), Athamina (1989).
474  McCants (2015).
475  Brahimi (2019).
476  McCants (2015).
477  Brahimi (2019), Cook (2005).
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Den nutida användningen av rāya inom den våldsbejak-
ande islamistiska rörelsen innefattar ofta trosbekännelsen 
i vitfärgad kalligrafi tillsammans med profeten Muham-
meds sigill (khatam an-nabiyyin). Denna variant av rāya 
är främst förknippad med IS, men har också blivit vanligt 
förekommande hos andra jihadistiska grupperingar och 
organisationer.478

För jihadanhängare symboliserar rāya dåtid, nutid och 
framtid. Rāya står för profeten Muhammed, IS och global 
jihad samt för ankomsten av frälsaren al-Mahdi. Flagg-
orna är också avsedda att framkalla konnationer till de 
strider som utkämpades av islams tidigaste generationer, 
som lyckades ena och omvandla de islamiska samhällena 
till ett kraftfullt, expansivt imperium och transnationellt 
religiöst samhälle.479 

478  Holtmann (2013).
479  Ostovar (2017), Holtmann (2013).
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ISLAMISK ESKATOLOGI OCH AL-MAHDI

Inom islamisk eskatologi, läran om det yttersta tinget 
och döden, är al-Mahdi480 islams frälsare och rädd-
are som kommer regera i upp till nitton år, eller till 
”världens yttersta dag”, och grunda det tusenåriga 
riket. Många muslimer är övertygade om en förestå-
ende ankomst av en muslimsk Messias som kommer 
att etablera islam som världens enda religion.481 Isa 
(Jesus Kristus) kommer att återvända för att bistå 
al-Mahdi mot den falska Messias och hans följe-
slagare. I vissa riktningar inom sunniislam betraktas 
al-Mahdi som profeten Muhammeds efterträdare och 
den som kommer att regera över världen och åter-
ställa rättfärdighet.482

Inom shiaislam och den tolvimamitiska grenen, 
som bland annat återfinns i Irak, Iran och Libanon, 
är al-Mahdi central.483 Narrativet skiljer sig från det 
sunni islamiska perspektivet och betraktar al-Mahdi 
som den tolfte imamen tillhörande profeten Muham  - 
meds ätt i rakt nedstigande led. Muhammed 
ibn-Hassan al-Mahdi (f. 869) inledde enligt shiaislam-
iska trosföreställningar ett underjordiskt liv när hans 
far mördades av Abbasidkalifatet år 874. Al-Mahdi 
anses sedan dess ha levt i det fördolda och kommer 
att ge sig till känna när tiden är inne för att frälsa  
världen och rensa den från all ondska.484

Färgernas betydelse 
Färger spelar en central roll för jihadistisk estetik och 
semiotik, där färger ofta har en djupt rotad teologisk me-
ning och har betydelse för den kollektiva identiteten inom 

480 Al-Mahdi beskrivs inte i Koranen men återfinns i hadithlitteraturen,  
Matusitz (2015).

481  McCants (2015).
482  Matusitz (2015).
483  Brahimi (2019).
484  Fazlhashemi (2011).
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rörelsen.485 Holtmann menar exempelvis att det inte är 
någon slump att jihadledare och gatupredikanter bär vita 
och svarta kläder, där den vita dominanta klädseln sym-
boliserar teologisk auktoritet, medan den svarta klädseln 
förmedlar trovärdighet (inom jihad).486

Färgen på de tidiga arabiska flaggorna valdes utifrån  
association till profeten Muhammed samt utifrån repre-
sentation av värderingar och ledare. Specifika färger som 
var associerade med dynastier och enskilda ledare förstärk-
te politiska identiteter och lade även grunden för moderna 
flaggor.487

Vit
Vitt har stått för sanning, renhet, fromhet och religiös 
auktoritet.488 Det hävdas att profeten Muhammed bar en 
vit fana (liwa) när han kom till Mecka efter dess övertag-
ande år 630. Även den första islamiska staten använde en 
vit fana, och flaggan för talibanrörelsens islamiska emirat 
i Afghanistan var vit (med trosbekännelsen i svart färg). 
Holtmann lyfter fram dikotomin svart–vitt inom jihad-
istisk propaganda och menar att de två färgerna repre-
senterar varandras motpoler, där vitt bland annat står för 
renhet, sanning och godhet och svart det absoluta, krig 
och död. Kombinationen av färgerna symboliserar absolut 
ordning.489

Svart
Svart är symboliskt associerat med det absoluta (Bieder-
mann 1992). Svart har betraktats som en universell färg 
för protest, sorg, död och negation.490 Detta gäller även 
inom de muslimska och islamistiska idévärldarna. Inom 
tidig islam var den svarta färgen associerad med sörjande  
och representerade samtidigt hämnd för orättfärdig död. 
Den svarta färgen uppfattas idag som en symbol för he-
drande av martyrerna och deras familjer, som föll offer 
 

485  Holtmann (2013), Fine m.fl. (1998).
486  Holtmann (2013).
487  Elgenius (2011).
488  Biedermann (1992).
489  Holtmann (2013).
490  Se exempelvis Ferber (2007), Ehrlich (1996).



78 79

Den våldsbejakande islamistiska miljön Den våldsbejakande islamistiska miljön

för umayyaderna under Umayyadkalifatet på 600- och 
700-talet491, samt förknippas med krig och erövring.492

Inom både sunni- och shiamuslimsk tradition har svart 
symboliserat hängivenhet till islam och absolut högakt-
ning. I jihadistiska motiv tenderar den svarta färgen att 
betona vikten av jihad. Den symboliserar även önskan 
om att återupprätta kalifatet.493 För mer information om 
den svarta färgens användning inom den våldsbejakande 
islam istiska rörelsen, (se rubriken Rāya: den svarta flaggan 
på sidan 73).

Grön
Inom islam, och enligt flera verser i Koranen (76:21; 
18:65–82), är grönt en helig färg494, som symboliserar 
islam, dess principer och fromhet.495 Färgen betraktas 
också som profeten Muhammeds färg, och kupolen över 
profetens grav i Medina benämns Gröna kupolen.496

Grönt används globalt inom den islamiska världen, exem-
pelvis på dekoren i moskéer och på bindningen till Koranen. 
Färgen återfinns också på nationsflaggorna för flertal mus-
limska länder, exempelvis Saudiarabien. Grön-vita flaggor 
används också av olika grupperingar, såsom Muslimska 
brödraskapet, Hizbollah och Hamas.497 

Även om en nationsflaggas färg kan uppfattas som mindre 
betydelsefull, bör specifika symboler tillsammans med 
den gröna färgen förstås som ett högst politiskt och islam-
iskt uttryck. Eftersom grönt är tätt sammankopplat med 
profeten Muhammed och islams tidiga generationer, 
har färgen även blivit central inom den våldsbejakande 
islamistiska rörelsen.498 Den jihadistiska doktrinen fram - 
håller exempelvis att de avlidna martyrernas själar överförs  
 
 

491  McCants (2015).
492  Holtmann (2013).
493  Matusitz (2015).
494  Bruce-Mitford (1996), Biedermann (1992).
495  Holtmann (2013).
496  Holtmann (2013), Theroux (1996).
497  Theroux (1996).
498  Holtmann (2013).
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till gröna fåglar. Trovärdigheten hos våldsbejakande islam-
istiska grupperingar inom den muslimska gemenskapen, 
kan därigenom stärkas genom användningen av färgen.499

Djur
Inom islam och våldsbejakande islamistisk propaganda har 
djur en central symbolisk betydelse. Nedan beskrivs ex-
empel på djur och dessas betydelser inom våldsbejak ande 
islamistisk propaganda.

Hästar
Den arabiska hästen (faras) har en central symbolisk 
betyd else inom islamisk historia, eftersom hästar användes  
i strider under islams tidiga historia.500 Hästar har haft  
en framträdande roll i våldsbejakande islamistisk pro-
paganda, och har bland annat använts av IS. Djuren har 
porträtterats tillsammans med svärd- och rāyabärande 
jihadister, i syfte att efterlikna tidiga muslimska krigare 
(mujahedin).501

Tillsammans väcker hästen, rāya och svärdet konnationer 
till de religiösa slagen som framställer mujahedin som 
den primära katalysatorn för hopp. På framställningar av 
den tidigare AQ-ledaren bin Ladin ses han ofta klädd i 
en traditionell vit dräkt ridandes på en häst, där syftet är 
att framkalla känslor av det förflutna. Även Nusrafronten 
(se Grupperingar och organisationer ovan), den tidigare 
AQ-kopplade grupperingen i Syrien, använde en liknande 
symbolik i sin propaganda.502

Lejon
Lejonet har varit en betydande symbol i tusentals år, inom 
olika kulturer och religioner. Historiskt sett har djuret sym-
boliserat kunglighet, styrka och mod.503 Lejon har också 
varit centrala inom den islamiska kulturen och konsten, där 
de associeras med profeten Muhammeds följeslagare och 
deras heroiska prestationer i det heliga kriget.504

499  Denny (2012), Rippin (2005). 
500  Viré (2012).
501  Creswell och Haykel (2017).
502  Ostovar (2017).
503  Matusitz (2015), Frutiger (1989).
504  Ostovar (2017).



80 81

Den våldsbejakande islamistiska miljön Den våldsbejakande islamistiska miljön

Inom den våldsbejakande islamistiska rörelsen symbol-
iserar lejonet martyrskap. Martyrskapet avbildas på olika 
sätt, i syfte att framhäva eller lyfta upp individer, grupper 
och deras roller i väpnad jihad.505 Lejonet har kommit att 
representera både högt uppsatta islamistiska ledare och 
lågt rankade jihadister, för att hedra deras positioner och 
handlingar. Ett exempel är illustrationer av olika jihadist-
iska ledares ansikten som placeras över lejons ansikten, 
avsedda att symbolisera ledarskap och stolthet.506 

Fåglar
Inom flera mytologier och traditioner har fåglar använts 
som symboler med en positiv laddning. De förkroppsligar 
ofta människans vilja att bryta sig loss från tyngdkraften 
och uppnå högre sfärer, likt änglar.507

Ett vanligt sätt att förespråka martyrskap är användningen 
av referenser till, eller skildringar av, ett paradis ( jannah). 
Inom islam finns synen att martyrernas själar lever vidare i 
gröna fåglars kroppar.508 Inom den våldsbejak ande islamist-
iska rörelsen har den gröna fågeln frekvent använts i propa-
ganda för att symbolisera martyrskap.509 Fåglar och paradiset 
har ofta gett uttryck för lätthet och när  het till Gud samt 
befrielse från världsliga bekymmer.510 I islamistiska motiv av 
väpnad jihad har även vita duvor förekommit, där duvorna 
återfinns vid bombexplosioner eller andra stridsskildringar. 
Användningen av de vita duvorna symboliserar vanligtvis 
själen hos en martyr (shahid).511

Skildringar av jihad
Eftersom jihad utgör ett av de viktigaste koncepten inom 
salafistisk jihadism har det även fått en bred uppmärk-
samhet inom propaganda och subkultur.512 Det finns olika 
framställningar av jihad och martyrskap genom jihad. I 
Digital Jihad: Propaganda from the Islamic State har Cohen 
och Kaati bland annat berört symboler, skildringar och 

505  Ostovar (2017), Prucha (2013).
506  Matusitz (2015), Prucha (2013).
507  Biedermann (1992).
508  Cook (2017).
509  Cohen och Kaati (2018), Holtmann (2013).
510  Biedermann (1992).
511  Matusitz (2015).
512  Ostovar (2017).



80 81

Den våldsbejakande islamistiska miljön Den våldsbejakande islamistiska miljön

glorifiering av jihad, martyrskap, tawhid, vapen och olika 
djur.513

Nedan följer en kortfattad beskrivning av två centrala 
motiv som används i emblem och propaganda av olika 
jihadistiska aktörer.

Mujahed
Mujahed (plural: mujahedin), eller ”helig krigare”, är ett 
framträdande inslag i den visuella kulturen av jihad och 
våldsbejakande islamistisk propaganda.514 Den generiska 
figuren kan framställas olika beroende på förmedlaren av 
bilden men representerar ofta den lågt rankade jihadisten, 
en viss gruppering eller den jihadistiska rörelsen mer  
generellt. Utöver denna användning kan mujahed också 
symbolisera vissa positiva egenskaper, såsom tapperhet, 
styrka och religiös hängivenhet. Detta konstrueras genom 
att presentera figuren i en form eller i ett sammanhang 
som framhäver dessa attribut för mottagaren.515

Framställningen av ridande mujahedin spelar en viktig roll 
i jihadistisk ikonografi. Enligt haditherna och tradition-
erna kommer ridande muslimer med svarta flaggor att återta 
muslimernas land och slutligen nå Jerusalem; ett avgörande 
symboliskt mål i den globala jihadistiska strategin.516 

Som tidigare har nämnts är den svarta flaggan ett tecken 
på världens yttersta ting och tillkännagivandet av al-Mahdi, 
som kommer att bli världens härskare.517 Bilden av en 
ridande jihadist representerar också erövring under islams 
gyllene ålder och sammankopplas med visionen om  
muslimsk elitism och den muslimske krigaren.518

513  Cohen och Kaati (2018).
514  Cohen och Kaati (2018), Ostovar (2017), Lohlker (2013).
515  Ostovar (2017).
516  Holtmann (2013).
517  McCants (2015).
518  Holtmann (2013).
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Kalasjnikov (AK-47)
Automatvapnet automatkarbin 47 (AK-47), tillverkat 
av fabrikören Kalasjnikov, är en sovjetisk uppfinning som 
sedan 1960-talet har kommit att bli en symbol för revolu-
tionära, sociala frihetsrörelser och grupperingar världen 
över.519 Vapnen återfinns även i olika våldsbejakande islam-
istiska aktörers symbolspråk och symboler från 1900-talet 
och framåt, i sammanhang som kan beskrivas som en 
upplevd revolutionär frihetskamp under en islamisk fana. 
Det illustrerar hur jihadistisk fundamentalism i hög grad 
är en modern företeelse som utgår från samtiden, riktar 
sina mål mot framtiden och samtidigt hämtar inspiration 
från det förflutna.520

Automatkarbinen AK-47 har använts av ett flertal vålds-
bejakande islamistiska grupperingar, såsom AQ och dess 
regionala filialer, samt Hizbollah i Libanon.521 Vapnet har 
även frekvent använts under terrorattacker och burits av 
ledande gestalter inom rörelsen.522

När moderna vapen kombineras med svärd väcker det 
konnotationer till både tidig muslimsk historia och dagens 
jihadistiska rörelse. Ett svärd kan förmedla konnationer 
till profeten Muhammed och hans följeslagares kamp mot 
”de otrogna”.523

519  Holtmann (2013), Rottman (2011), Kahaner (2007).
520  Holtmann (2013).
521  Kahaner (2007).
522  Calibre Obscura (2019), Laville m.fl. (2015).
523  Rippin (2005).
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Geografiska och historiska platser
Platser har ett starkt symbolvärde inom den våldsbejak ande transnationella islam-
istiska rörelsen. Liksom inom andra (sub)kulturer, lyfts geografiska platser fram i 
propaganda och annan kommunikation för att stärka legitimitetsanspråk. Dessa 
platser är ofta kopplade till islams tidiga historia och haditherna.524

Olika profetior, haditherna och texter kopplade till händelser som dagligen ut-
spelade sig i dåtidens Syrien och Irak och som gjorde anspråk på att beskriva sam-
tiden kom att få stor inverkan på muslimer över hela världen och gör det än idag.525 
Genom att framhäva dessa platsers betydelse för islam skapas ett narrativ och ett 
system av berättelser där moderna jihadister går i profeten Muhammeds fotspår, 
vilket fyller en viktig ideologisk funktion inom rörelsen. Ett antal grupp  eringar och 
organisationer använder sig också av geografiska symboler i pro pagandasyfte för 
att betona sina målsättningar eller territoriella anspråk.526 Två exempel är AQIM:s 
emblem, som innefattar en jordglob samt al-Shabaabs emblem, som innefattar 
Afrikas horn.

Nedan presenteras exempel på geografiska platser av särskild vikt för den mus-
limska historiebeskrivningen och som även lyfts fram i propaganda: Badr, Dabiq, 
Khaybar, Medina, Levanten (Sham), Mosul, Raqqa och Rumiyah.

Badr
Badr är en stad nära Medina i nuvarande Saudiarabien och är omskriven i 
Koranen genom slaget vid Badr 624, som utkämpades mellan styrkor ledda av 
profeten Muhammed och Quraish-klanen från Mecka.527 Eftersom muslimerna 
var betydligt färre än Quraish-klanens trupp er har slaget kommit att betraktas 
som en av de mest betydelsefulla muslimska segrarna.528 I Koranen framställs det 
som att Gud själv bistod muslimerna i segern.529

I Badr togs ett stort antal icke-muslimer tillfånga. Abu Bakr (573–634), en av 
profeten Muhammeds följeslagare och den första kalifen efter profetens död, 
föreslog inför andet av lösensummor för fångarna. Umar (586–644), den kalif som 
efterträdde Abu Bakr, menade istället att fångarna skulle avrättas. Detta senare 
anförande har lagt grunden till olika jihadistiska ideologier som rättfärdigar  
avrättningar av icke-muslimska fångar.530

524  Göndör (2018), Rippin (2005).
525  Göndör (2018), Boutz m.fl. (2018).
526  Ostovar (2017).
527  Cook (2005).
528  Holtmann (2013), Rippin (2005).
529  Asad (2016).
530  Prucha (2013).
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Dabiq
Dabiq är en stad i norra Syrien, nära Turkiets gräns. Enligt en längre hadith till-
skriven profeten Muhammed är Dabiq platsen där ett apokalyptiskt slag skall äga 
rum mellan islams arméer och ”Rom”, vilket refererar till väster ländska makter.531 
Kampen kommer att avslutas genom ankomsten av al-Mahdi och “när Guds  
fiende ser honom kommer de att smälta likt salt i vatten”532.

Efter att slaget vid Dabiq är vunnet kommer Konstantinopel (Istanbul) att  
erövras.533 Namnet Dabiq utgjorde även namnet på en rekryteringstidning från IS 
som brukade publicera ett citat från den tidigare AQI-ledaren al-Zarqawi:

”The spark has been lit here in Iraq and its heat will continue to intensify – by Allah’s 
permission – until it burns the Crusader armies in Dabiq”534.

Khaybar
Khaybar är en stad nära Medina i nuvarande Saudi arabien. Stadens symboliska 
innebörd är kopplad till slaget vid Khaybar år 628, när profeten Muhammed och 
hans styrkor attackerade och ockuperade den judiska oasen.535 Inom islamisk tradi-
tion är slaget vid Khaybar av betyd else, eftersom muslimer och judar i dess efter-
dyningar kom överens om de besegrade judiska stammarnas kapitulations villkor. 
Dessa brukar hänvisas till som prejudikat för hur icke-muslimer bör behandlas 
under muslimskt styre.536 

Händelserna vid Khaybar har i modern tid bland annat inspirerat till arabiska 
antisemitiska sånger som riktar sig till judar med budskapet att ”profeten Muham-
meds armé en dag ska återvända”. Hotfulla ramsor har exempelvis sjungits av 
sympatisörer till Hizbollah och Hamas i Mellanöstern, samt under demonstra-
tioner mot Israel i olika svenska städer.537  

Medina  
Medina är en stad i nuvarande Saudiarabien och som är den näst heligaste mus-
limska staden efter Mecka. Medina var profeten Muhammeds hemvist efter att 
han lämnat Mecka. Profeten Muhammeds hijra (utvandring) från Mecka marke-

531  Stern och Berger (2015).
532  Ungefärlig översättning av ”when the enemy of Allah sees him,  

he will melt as salt melts in water”,  
Brahimi (2009, s. 306).

533  Stern och Berger (2015).
534  Brahimi (2019, s. 306).
535  Curtis (2017).
536  Lewis (2013). Icke-muslimer från monoteistiska religioner, såsom kristna  

och judar, fick status som skyddsfolk, dhimmi. I utbyte mot beskydd  
blev de tvungna att betala en särskild skatt och avgift, jizya.

537  Samuelson (2020), Orrenius (2017). Hizbollah har även benämnt  
sina raketer för Khaibar/Khaybar, McGregor (2006).



84 85

Den våldsbejakande islamistiska miljön Den våldsbejakande islamistiska miljön

rar för övrigt starten för islams tideräkning (hijrakalendern), som enligt väster-
ländsk tidräkning börjar den 16 juli 622.538

Islam utvecklades i en tid av krig mot inte bara hedningar, utan också bysantiner 
och perser. Ursprungligen, när Muhammed var bosatt i Mecka, innehöll hans 
avslöjanden och uppmaningar budskap om tolerans och fred. Senare, under ut-
vandringen till Medina 622, och till följd av förföljelser och motstånd från den 
mäktiga Quraish-klanen, blev profetens budskap alltmer våldsamma. Profeten  
Muhammed och hans följeslagare bodde i åtta år i Medina, där de samlade kraft, 
innan de senare flyttade tillbaka till Mecka 630. Somliga verser och kapitel från 
Koranen och hadithlitteraturen från denna tidsperiod utgör de selektiva referenser 
som används inom den jihadistiska ideologin.539

HIJRA

Efter profeten Muhammeds utvandring till Medina år 622 blev begreppet hijra 
grundläggande i islamisk tradition och nämns i många Koranverser, varav de 
flesta innehåller lovord och belöningar till dem som flydde och emigrerade 
från förtrycket för att kunna utöva religionen.540 Från att ursprungligen ha varit 
en referens till fredlig emigration har begreppet alltmer brukats av islamister 
som inte bara betraktar hijra som en historisk händelse, utan också som 
en plikt för alla muslimer att ta sig till ”Islams hus”.541 Bin Ladin refererade 
till hijra när han under början av 1990-talet lämnade Saudiarabien för att 
först resa till Sudan och sedan till Afghanistan. Han betraktade hemlandet 
Saudiarabien som ett icke-islamiskt land, ansåg att han själv följde profeten 
och försökte utveckla en islamisk stat. Hijra och dess koppling till jihad 
betonas också av bin Ladin.542 Konceptet har även använts av IS, i bland 
annat propagandatidningen Dabiq, för att få människor att emigrera från ”de 
otrognas land” för att delta i jihad.543

538  Raven (2018), Montgomery och Winder (2012).
539  Aaron (2008).
540  Masud (2013).
541  Raven (2018), Khatab (2006).
542  Perry och Negrin (2008), Lawerence (2005).
543  Dabiq (2014).



86 87

Den våldsbejakande islamistiska miljön Den våldsbejakande islamistiska miljön

Levanten (al-Sham)
Levanten, eller al-Sham, är ett gammalt begrepp för länd erna omkring östra 
Medelhavet, men främst de asiatiska kustländerna, det vill säga Turkiet öster om 
Bosporen, Syrien, Libanon, Jordanien, Israel och Palestina. Benämn ingen Sham 
är ett begrepp som använts för att åsidosätta de gränser som drogs i Mellan-
östern av västvärlden efter första världskriget. IS har dokumenterat när de fysiskt 
”raderar” de gränser som fastställdes i och med Sykes–Picot-fördraget år 1916.544 
Genom fördraget delades det osmanska riket upp i brittiska, franska och ryska 
intresse sfärer, vilket många i den muslimska världen ansåg vara en stor oförrätt, 
och som ledde till flera uppror.545 

I kombination med omfattande korruption, politisk in effektivitet, rättsosäkerhet, 
stora ekonomiska klasskillnader samt fransk- och brittiskutsedda härskare i de nya 
länderna, lades grogrunden för turbulens och kommande konflikter. Under dessa 
omständigheter framträdde ett antal intellektuella för att presentera sina visioner 
och lösningar på kriserna i regionen. Deras uppfattning var att ländernas nya  
konstitutioner, politiska styrelseskick och nationalism, inspirerade av europeiska  
länder, hade brister och inte fungerade i muslimska områden. Lösningen var  
istället att söka sig tillbaka till islam för att hämta inspiration och tankegods. 
Tänkarna menade att ett idealsamhälle hade existerat under islams tidiga historia 
och ansåg därför att det var rätt ideal att eftersträva.546

Sham är betydande inom de apokalyptiska föreställningar som är centrala inom 
islamiska profetior och nämns som platsen där de sista slagen av apokalypsen 
kommer att ske. Trots att Sham omfattar hela östra delen av Medelhavet, likställer 
jihadister ofta Sham med det nutida Syrien. Detta förstärks av att många av de vik-
tiga platser som nämns i profetiorna är belägna runt Syriens huvudstad Damaskus.547  
För IS är förstörandet av gränserna en symbolisk mark e r ing mot västvärlden.548 
Sham har använts i namnen på flera våldsbejakande islamistiska grupperingar 
och organisationer, såsom ISIL (Islamiska staten i Irak och Levanten) och HTS 
(Hay’at Tahrir al-Sham).

Mosul
Sommaren 2014 utropade IS ett kalifat i staden Mosul. Att deklarationen gjordes  
just där var inte någon slump; Mosul betyder ”platsen för sammankomst och förso-
ning”549. Inrättandet av ett kalifat, en islamisk stat, som leds av rättslärda och en 

544  Roy (2017).
545  Fazlhashemi (2016).
546  Fazlhashemi (2017).
547  McCants (2015).
548  Jihadology (2014).
549  Fazlhashemi (2017, s. 99).
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återgång till ur-islam, är något som många tänkare har pläderat för genom 
åren.550

Den syriske teologen Rashid Rida (1865–1935) var en av dem som menade att 
detta skulle lösa alla problem. Rida beskrev ett sådant idealiserat kalifat som 
inkluderande, där alla former av riktningar inom islam skulle rymmas. Staden 
Mosul i det nybildade landet Irak uppfattade han som den rätta huvudstaden för 
ett kalifat, på grund av dess demografiska komposition och mångfalden av islam-
iska rättsskolor.551

Till skillnad från det som Rida ska ha argumenterat för – ett kalifat som 
förenade muslimer av olika riktningar – avsåg IS istället att rensa sitt kalifat från 
allt och alla som inte var ”rätt” sorts muslimer.552 

Raqqa
Raqqa (al-Raqqah) är en stad i norra Syrien, som under åren 769–809 var huvud-
stad för Abbasidkalifatet.553 Åren 2014–2017 var Raqqa ett primärt fäste för IS, 
och utropades till kalifatets huvudstad.554

Rumiyah
Rumiyah (arabiska för Rom) är en referens till en hadith som påstår att profeten 
Muhammed ska ha sagt att muslimer först skulle erövra Konstantinopel  
(nuvarande Istanbul) och sedan Rom. Rumiyah var även namnet på ett magasin 
publicerat av IS, och som gavs ut första gången 2014. I samtliga nummer av  
Rumiyah citeras den tidigare AQ-ledaren Abu Hamza al-Muhajir (1976–2010) 
på omslaget, med texten ”ingen vila från vårt heliga krig förutom under oliv-
träden i Rom”555.

550  Fazlhashemi (2016).
551  ibid.
552  ibid.
553  Meinecke (2012).
554  Brahimi (2019).
555  Ingram (2018, s. 21).   
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Grupperingar och organisationers  
symboler och emblem
Här presenteras olika våldsbejakande islamistiska grupp-
eringars och organisa tioners symboler och emblem. 

Al-Shabaab (HSM)
Al-Shabaabs emblem innehåller en grön glob, som ska 
representera gruppens globala målsättningar, medan kon-
turen av Afrikas horn visar gruppens primära geografiska 
lokalisering. Den öppna boken ska föreställa Koranen (se 
rubriken Koranen och hadithlitteraturen på sidan 69), vilken 
både belyser målet att etablera en islamisk stat i Somalia och 
islam som central i gruppens ideologiska perspektiv.  
Ovanför Koranen finns en kalligrafi innefattande den mus-
limska trosbekännelsen (shahāda), som understryker gruppens 
hängivenhet till och övertygelse om den islam iska tron. 
Ovanför denna står gruppens namn på arabiska; Harakat al-
Shabaab al-Mujahideen. De två korsade auto  matkarbinerna 
av typen AK-47 symboliserar väpnad kamp och deltagande i 
jihadrörelsen.556

Texten i bottenramen lyder Army of Hardship in Somalia, 
vilket är en referens till slaget om Badr år 624 (se rubriken 
Geografiska och historiska platser på sidan 83) där profeten 
Muhammeds armé betraktas ha vunnit slaget mot de ”otrog-
na” (kuffar). Ovanför texten reser sig solen, vilket ska symbo-
lisera en ny början.557 Kombina tionen av AK-47 och Kora-
nen kan uppfattas representera väpnad kamp (jihad).

Al-Shabaab har även använt IS flagga558, en rāya. Al-Shabaab 
och andra grupp eringar har använt denna som flagga för de 
statsbildningar de försökt upprätta.559

556  Ostovar (2017).
557  Beifuss och Bellini (2013).
558  Ostovar (2017).
559  Beifuss och Bellini (2013).
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Al-Qaida (AQ ) och al-Qaida i Irak (AQI)
Den militanta islamistiska terroristorganisationen eller 
nätverket al-Qaida (AQ ) har till skillnad från ett flertal 
relaterade grupperingar och organisationer inget officiellt 
emblem eller flagga. Organisationen använder i stället 
olika varianter av rāya för att representera AQ och ett 
flertal andra (AQ-anslutna eller självständiga) väpnade 
jihadgrupper.560

AQI (senare IS) och dess föregångare Jama’at al-Tawhid 
wa’al-Jihad 561 (JTJ) har använt sig av olika typer av rāya 
innehållande en gulfärgad inskription av den muslimska 
trosbekännelsen över en rund gul cirkel som ska sym-
bolisera profeten Muhammeds sigill.562 Centrala AQ har 
använt sig av en liknande flagga kallad tawhid (se rubrik 
Rāya: den svarta flaggan på sidan 73).563

JTJ har även använt sig av en symbol, som påminner om 
Boko Harams (se nedan), som utgjorts av en öppen Koran 
och en AK-46, ofta tillsammans med texten kitabun yahdi 
w syfun yansur (en bok [Koranen] för vägledning, ett svärd 
[för] vinst), vilket är ett citat hämtat från den islamiske 
teologen Ibn Taymiyya.564

Boko Haram 
Boko Harams emblem, som användes 2002–2015, har ett 
snarlikt utseende och innehåller liknande komponenter 
som al-Shabaabs emblem men skiljer sig i sin grafiska 
utformning. 

Boko Harams emblem innehåller en svart rāya med den 
muslimska trosbekännelsen, en öppen bok föreställande 
Koranen och två korsade AK-47:or. I mars 2015 uppgav 
Boko Haram att organisationen anslöt sig till IS och har 
sedan dess använt IS-flaggan som organisationens primära 
symbol.565

560  Ostovar (2017).
561  Ungefärlig svensk översättning: ”Gruppen för monoteism och Jihad”.
562  McCants (2015).
563  Holtmann (2013).
564  CTC (2019).
565  Thurston (2018).
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Islamiska staten/Daesh (IS)
Islamiska staten (ad-Dawlah al-Islāmiyah), eller Daesh, 
har ett emblem och en flagga/rāya (även kallad Banner of 
the Eagle; Black Banner; Black Standard) som innehåller 
en inskription av den första satsen i den muslimska 
trosbekännelsen tillsammans med en vit cirkel, som ska 
symbolisera profeten Muhammeds sigill. 

IS flagga, tillika emblem, användes för första gången 2006 
och innehåller trosbekännelsen i två delar. Den första 
satsen (”Det finns ingen gud utom Gud”) överst och den 
andra satsen (”Muhammed är Guds sändebud”) förekom-
mer inuti den vita cirkeln och sigillen.566

Organisationens användning av profetens sigill syftar  
till att framställa gruppen som arvtagare till profeten  
Muhammed. Bärandet av detta sigill ska tydas som ett 
tecken på ärvd auktoritet. Med den svarta flaggan strävar 
IS efter att samla människor för organisationens sak.  
Valet av den svarta färgen, i stället för gult, grönt eller vitt,  
passar in i gruppens manikeiska, svartvita, världsbild.567 
Inom denna världsbild existerar eller tillåts inga gråzoner 
mellan de binära föreställningarna om rätt och fel, gott 
och ont, eller troende och icke-troende.568

Sedan 2006 har flaggan blivit en av de mest framträdande, 
använda och spridda symbolerna inom den transnation-
ella våldsbejakande islamistiska rörelsen. Ett antal grup-
peringar och organisationer, såsom al-Shabaab, AQAP 
(al-Qaidas gren i Jemen) och JN, har också använt flaggan. 
Detta görs för att visa på formella (och informella) band 
och lojalitet till kalifatet och dess ledare, liksom för att 
signalera uppbrottet från tidigare allierade, såsom AQ. Ett 
flertal andra jihadistiska aktörer använder sig av en snarlik 
flagga, ofta kallad den monoteistiska flaggan569, eller flag of 
tawhid; ett generellt begrepp för att beskriva svarta flaggor 
som används av jihadister.570

566  McCants (2015).
567  ibid.
568  Fazlhashemi (2014).
569  Ungefärlig svensk översättning av flag of monetheism.
570  Ostovar (2017).
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Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)
Flaggan tillhörande HTS innefattar trosbekännelsen. 
Gruppens emblem utgörs av trosbekännelsen mot en  
grön bakgrund; profeten Muhammeds färg (se rubriken 
Färgernas betydelse på sidan 76).

I emblemet finns även en svart moskékupol, som troligtvis 
symboliserar kupolen på al-Aqsamoskén i Jerusalem. Den 
är av stor betydelse för muslimer på grund av dess geo-
grafiska position och historiska relevans.571 I symbolen står 
även organisationens namn, Hay’at Tahrir al-Sham.

571  Se al-Zawahiri (2016).
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Appendix 1: Förkortningar
AQ al-Qaida

AQAP al-Qaida i Jemen (al-Qaida in the Arabian Peninsula)

AQC Centrala al-Qaida (synonymt med AQ)

AQI al-Qaida i Irak

AQIM al-Qaida i Islamiska Maghreb

Brå Brottsförebyggande rådet

CISAC Center for International Security and Cooperation

CSIS Center for Strategic and International Studies

CTC Combating Terrorism Center

CVE Center mot våldsbejakande extremism

Daesh  
(se även IS)

al-Dawlah al-Islamiyah fi al-Iraq wa al-Sham (Islamiska  
staten i Levanten [Irak och Syrien]) 

EU Europeiska unionen (European Union) 

FN Förenta Nationerna (United Nations)

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

FTF Foreign terrorist fighter (utländsk terroriststridande)

Hamas Harakat al-Muqawamat al-Islamiyyah

HSM Harakat al-Shabaab al-Mujahideen

HTS Hay’at Tahrir al-Sham

ICCT International Centre for Counter-Terrorism

ICSR The International Centre for the Study of  Radicalisation  
and Political Violence

IS Islamiska staten

ISI Islamiska staten i Irak

ISIL/ISIS Islamiska staten i Irak och Levanten/Islamiska staten  
i Irak och Syrien

ISWA/ISWAP Islamiska staten i Västafrika

JFS Jabhat Fateh al-Sham

JN Jabhat al-Nusra

JTJ Jama’at al-Tawhid wa’al-Jihad

MB Muslimska brödraskapet

MSC Mujahideen Shura Council

NCT Nationellt centrum för terrorhotbedömning

PKK Partiya Karkerên Kurdistan (Kurdistans arbetarparti)

RAN Radicalisation Awareness Network

SDF Syriska demokratiska styrkorna

YPG Yekîneyên Parastina Gel (Folkets försvarsenheter)
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