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Hur ska radikalisering förstås och bekämpas? Grundläggande för all problemlösning är att problemet är 

korrekt definierat. Så är inte fallet i frågan om våldsbejakande extremism. Uppsatsen argumenterar 

för att det grundläggande problemet är att ideologin som faktor är negligerad. Syftet är att beskriva 

komplexiteten i fenomenet radikalisering och att bidra till diskussionen om åtgärdsalternativ genom 

att understryka ideologins centrala roll. Det sker genom en historisk genomgång med fokus på de 

tankefigurer som förenar jihadister samt vänster- och högerextremister. En märklig paradox 

föreligger: jihadismen är inte religiös i konventionell mening, och omvänt, den politiska sekulära extremismen är 

i hög grad religiös. Begreppen politisk religion och sekulär religion belyser förbindelserna. Ideologi 

producerar mentaliteter som svarar på ett kall och tvång dikterat av Historien eller Gud. Terroristen 

upplever sig vara en ädel person som agerar i goda syften och lever i spänd förväntan på en perfekt 

storm, ett gyllene läge då profetian kan realiseras i form av en revolution inom revolutionen, dvs. i 

en krishantering som är raka motsatsen till krishanteringen hos den ordning som utmanas. Profetior 

är mobiliserande, disintegrerande och självuppfyllande eller ingenting alls. Radikaliseringens 

motsats är avradikalisering men eftersom våldsbejakande extremister uppbär en frälsarmentalitet 

är rationella argument ett svagt motmedel – dessutom är terroristens radikaliseringsprocess 

rationell. Vad som däremot visar sig fungera för att motverka att våldsbejakande individer agerar 

är att få dem att lämna sin miljö. Det är stor skillnad på att leva med sina föreställningar utanför 

och inom den. Miljön är en viktig faktor men i vissa intensiva skeenden är den miljön så gott som 

total, till följd av att även den historiska perioden kan vara radikaliserad, inte bara individer.  

 

Nyckelord: radikalisering, våldsbejakande extremism, politisk religion, sekulär religion, messianism, 

totalitarism, identitetspolitik. 

 

 



 

Populärvetenskaplig presentation 

 

Terrorismen har återvänt på ett sätt som påminner om det turbulenta 1970-talet. Det är möjligt att 

historiskt se den återkomma i vågor. Terrorismexperten David Rapoport identifierar fyra sådana. 

Anarkister i Ryssland på 1880-talet skapar den moderna terrorismen. Antikoloniala rörelser under 

1920-talet är den andra vågen. Tredje vågen är i 1960-talets nya vänster och fjärde vågen är, sedan 

1979, innevarande religiösa terrorvåg. Jeffrey Kaplan, religionsprofessor, menar att en femte våg 

finns. Röda khmererna inledde den vågen, som kännetecknas av viljan att återskapa en gyllene era. 

Återvändandet är detsamma som skapandet av den nya människan och det ska ske inom en generation. 

Det korta tidsperspektivet förklarar varför den typen av rörelse tenderar att bli särskilt grym, det är 

allt eller inget som gäller. Vågen dog bort med röda khmererna men återkom med Herrens 

befrielsearmé i Uganda två decennier senare och har sedan dess spridits. Kaplan menar att de 

rörelserna bryter sig loss från övriga terrorvågor, att det sker en radikalisering inom det radikala som 

representeras av utopiska drömmar om realiserandet av tusenårsriket genom apokalyptiskt våld. 

Begreppet radikalisering är på allas tungor idag. Vad beror processen på? Är det 

sociala och ekonomiska faktorer som ligger bakom, handlar det om en viss personlighetstyp eller 

om en ”hjärntvätt” som vem som helst kan drabbas av? På senare tid har försök att lösa problemen 

handlat om att studera enskilda radikaliserade individer för att se om gemensamma nämnare finns 

i deras levnadshistoria och om man då kan dra generella slutsatser. Men tydliga kategorier har man 

inte kunnat ringa in. Fenomenet är inte unikt för någon samhällsklass och uppträder bland religiösa 

och sekulära. Den utgångspunkten, profilanalyser, tar inte ett tillräckligt fast grepp om ideologin 

som faktor. Faktum är att radikala idéer om livsföring är mer relevant än levnadshistoria. När man 

studerar ideologins roll ska man inte enbart ringa in enskilda diskurser utan se till tankefigurer – där 

förenas olika ideologier och diskurser som modifikationer av en och samma tankefigur. 

Faktum är att Rapoports ”moderna” anarkister fanns redan under medeltiden, de är 

förelöpare och man finner dem hos historikern Norman Cohn som skriver om det messianska 

våldet i historien och kopplar samman antiken och medeltiden med vår egen tid. Även Kaplans 

femte våg finns där. Vill man förstå ett fenomen bör man gå tillbaka till rötterna. Det finns en 

idealtyp för terroristen – det är inget monster utan en självupplevd ädel och uppoffrande människa 

som ska realisera det perfekta samhället. Terrorister förenas av en mentalitet och de agerar antingen 

som Guds hand eller Historiens hand, beroende på om de är religiösa eller sekulära, men de är båda 

två profetians förlängda arm. Politik ska realisera det perfekta riket, de har ett teleologiskt eller 

teologiskt kall men också ansvar att realisera det. Denna ideologiska dimension av 

radikaliseringsprocessen är den enskilt viktigaste faktorn, men också den mest negligerade.  
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Inledning  

 

Uppsatsen handlar om fenomenet radikalisering och vad som förenar radikal vänster, radikal höger 

och jihadism. Tesen är att de förenas av en gemensam mentalitet. Radikaliserade individer och 

grupper, även terrorister, är rationella och beräknande. Deras aktioner är inte slumpmässiga utan 

tolkas som nödvändiga i ett historiskt drama. I processen avhumaniseras alla som är hinder på 

vägen. Men det innebär inte att passioner är frånvarande, tvärtom. Passionerna finns i olika 

föreställningar om kommande och förlorade ordningar, samt i hatet mot det nuvarande som ska 

omvandlas till en ordning där livets alla områden domineras av en enda politik. Historisk bakgrund 

är nödvändig för förståelsen av det tänkesättet och deras anhängare, inte minst med avseende på 

upplevda trauman och triumfer som sätter känslor i brand. Del I etablerar begrepp och historisk 

bakgrund. Del II riktar fokus på samtiden. Avslutningsvis behandlas fenomenet avradikalisering 

som visar en möjlig väg framåt. Men allra först ges en bakgrund om avgörande år i sammanhanget. 

 

Sarajevo T o R och en enkel till Manhattan 1914, 1917, 1939-45, 1979, 1989, 1992-95, 

2001 – dessa är avgörande år i modern historia. Vad de representerar för händelser är klart för de 

flesta, förutom i ett fall. 1914 startar världskriget. Det möjliggör ryska revolutionen 1917. 1939-45 

rasar det andra världskriget. Avkolonisering i tredje världen följer efter kriget och västerländska 

samhällen fortsätter att förändras i demokratisk riktning. Men en järnridå delar öst och väst och 

diktatorer, ideologiskt fristående från öst-väst schismen, styr på flera kontinenter, inklusive Europa. 

1979 störtar islamister Shahen av Iran, ett orostecken, men 1989 skimrar triumfatoriskt: 

Berlinmuren faller och järnridån börjar ge vika, liksom diktaturerna av annat slag. Ett system 

överlever, liberalismen. Europa lovar aldrig mera krig och sjunger An die Freude. 1992-95 är den 

mer oklara händelsen. Då sker Bosnienkriget. Sarajevo belägras och massakern i Srebrenica 

inträffar, i hjärtat av Europa, som står vid sidan av utan att ingripa. Hjälp kommer från annat håll, 

inte minst Afghanistan och al-Qaida.  

Sarajevo är ett trauma för Europas muslimer som radikala islamister utnyttjar i egna 

syften. Det går en direkt linje från Sarajevo till Manhattan 11/9 2001, ett par av flygplanskaparna 

stred där (9/11 commission staff statement No.16). Sarajevo är en ödesmättad stad. Det var där Gavrilo 

Princip sommaren 1914 sköt de berömda skotten mot Franz Ferdinand, ärkehertig av Österrike-

Ungern, som utlöste världskriget. Jihadister anser att Sarajevo på 1990-talet bevisar att Europa inte 

vill ha sina blonda och integrerade muslimer och drar slutsatsen att krig mellan civilisationer 

överskrider ras och ideologi. De tolkar årtalens symbolik annorlunda. 1914 är dödsstöten för 

Europas sjuka man (det Osmanska riket) som valde fel sida i kriget, med resultatet att kalifatet upphör 
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och gränserna ritas om av korsfarare. 1917 representeras av Balfourdeklarationen, den engelska 

diplomatins löfte om en judisk stat i delar av det brittiska protektoratet Palestina. Andra 

världskrigets efterspel är nykolonialism och med bindestreck mellan åren 1979-89 indikeras två 

triumfer: Iran och mujahedins seger mot Sovjet i Afghanistan. 2001 är tredje triumfen: 

frontalangreppet på det kvarvarande imperiet att nedlägga, USA. Detta är två konflikterande 

historieperspektiv. Det första kan ses ingå i idétraditionen om den eviga freden, en idé med bibliska 

rötter som sekulariseras av filosofen Kant. Idén handlar om att ömsesidiga beroenden mellan stater 

gör krig irrationella. I Europa firade Kants verk tvåhundraårsjubileum 1995, vilket adderade till 

glädjeyran (Lettevall, 2001). Det är samma år som Srebrenica. Men dessa tankegångar var i omlopp 

även den sommaren då skotten i Sarajevo föll. Knappt någon trodde på krig. Politikern Norman 

Angels Den stora illusionen försäkrade att ingen skulle låta sig övertygas av krigshets, och ingen bankir 

skulle heller låna till krig. Interdependensen länderna emellan var hinder i sig (Illes, 2014).  

Det andra perspektivet, islamisternas revanschismideologi, är i min mening ett 

offerkomplex inte olikt Hitlers vrede över Versaillesfördraget, första världskrigets fredsfördrag. 

Det var instrumentellt för Hitlers maktövertagande och därmed för andra världskrigets utbrott, 

varför det ibland kallas rond två i samma krig (Nordin, 2005). Islamisternas eget Versailles är Sykes-

Picot-avtalet från 1916 som styckade Osmanska riket i engelska, franska och ryska inflytelsesfärer. 

Men intern arabisk maktpolitik var allt annat än passiv i dessa skeenden och inverkade starkt på 

västerlänningarnas beslut, varför ressentimentet mot västs imperialism i det fallet är en halvsanning 

(Karsh, 2015). Ressentiment är ett filosofiskt och psykologiskt begrepp. Hos Nietzsche avser det 

en förbittrad, avundsjuk och hämndlysten mentalitet som ”blir skapande och föder värden” – det 

är individen som enbart identifierar sig gentemot sin fiende och som är oförmögen att affirmera 

sig själv, sina egna viljor, och som skyller sitt tillstånd på andra (Nietzsche, 2002:209 ff.).  

Ressentiment är fundamentalt i islamisternas världsåskådning och effektivt för 

rekrytering. Sykes-Picot, Balfour och Bosnien intar centrala platser i medvetandet hos dagens 

generation jihadister. Enligt Maajid Nawaz (tidigare jihadist som idag arbetar mot extremism) var 

det Bosnien som fick honom att löpa linan ut och i det var han typisk (Nawaz, 2013). Den 

revolutionära högerns trauma är Berlin 1945. Vänsterns dito är Berlin 1989. Hitlers och Stalins 

nazism och kommunism är passé. För att överleva måste radikal höger och vänster återuppfinna 

sig själva. Islamisternas trauma är kalifatets undergång. Det börjar redan med Napoleon och 

fulländas under första världskriget. Men än värre är att det var Kemal Atatürks moderna och 

sekulära Turkiet som lyckades sparka ut västerlänningarna. För islamisterna innebar detta ett 

dubbelt trauma: islam besegrades två gånger om, utifrån och inifrån (Lewis, 2003). När två system, 

liberalism och socialism, konkurrerade under kalla kriget uppmärksammades annat föga; realpolitiken 
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gjorde gällande att förändringar inte sker i grunden, bara i intressesfärer. 1989 spreds känslan att 

både realpolitiken och passionerna som format 1900-talet förpassats till historien. Med USA som 

enda kvarvarande stormakt blev ett pax Americana av romerskt snitt en konceptuell möjlighet och 

tycktes bekräftas då Saddam Hussein intog Kuwait. I Gulfkriget 1990-91 blir Irak, en av världens 

största militärmakter, med förkrossande enkelhet besegrad av världens största. En del tog 

händelsen som intäkt för att historien var slut, inget kvalitativt nytt kunde ske. Kapitalism och 

liberal demokrati skulle med nödvändighet spridas globalt. Vietnamtraumat var övervunnet och 

det stundande milleniet såg lovande ut, men det kom att ringas in den 11/9 2001.  

Föreliggande undersökning återkommer till idén om universalism och motsatsen 

partikularism. Det är en central konfliktlinje. Återkomster är ett tema i sig. Idag ser många historien 

återupprepa sig. Då al-Qaida förvandlar trafikflyg till missiler inträffar en upprepning av historien: 

ett nytt Pearl Harbor, och i Afghanistan och Irak, ett nytt Vietnam. Intolerans och sekterism har 

återkommit på bred front. Delvis är kalla kriget tillbaka, för vissa även korstågen och högerextremas 

stöveltramp på Europas gator ger eko från mörka tider. Irakkriget kan, liksom världskrigen, ses 

som ett krig i två etapper. Men när rond två kom var mycket annorlunda, inte bara i Mellanöstern. 

En bred vänster i Europa demonstrerade vid tiden för första kriget i solidaritet med kurderna och 

regionens socialister, och mot Saddams totalitära regim. Vid tiden för andra Irakkriget gick man ut 

till hans försvar, sida vid sida med islamister, och fördömde samstämmigt den stora och den lilla 

satan, USA och Israel. Radikal höger höll på sin kant med. Kamikaze, namnet som de japanska 

självmordspiloterna antog, betyder gudomlig vind och emanerar från en storm som svepte bort 

mongolernas invasionshot mot Japan (Nationalencyklopedin). Den vinden, som al-Qaida återkom 

med, blåste upp till radikaliseringens perfekta storm.  

 

Tidigare forskning och debattläget Studiet av terrorism och radikalisering är ett enormt 

forskningsfält, det finns hundratals institut i världen (listade av Terrorism Research Initiative i journalen 

Perspectives on Terrorism). Sedan 2008 finns ett internationellt centrum: The International Centre for the 

Study of Radicalisation (ICSR). Jag kommer inte att utgå ifrån någon specifik teoribildning men utgår 

ifrån Säpos hotbildsanalys, vilken också ligger till grund för Nationella samordnaren mot våldsbejakande 

extremism. I den hotbildsbedömning Säpo gör av våldsbejakande extremism i Sverige identifieras tre 

grupper: jihadister, vänsterextrema och högerextrema (Säkerhetspolisen, 2009, 2010 & 2015). 

Jihadism är ”den i särklass mest drivande faktorn bakom terrorismen” (Säkerhetspolisen, 2015:32). 

Centralt i bedömningen är studiet av hur individer genomgår en radikaliseringsprocess och det går att 

tala om de tre grupperna i ett sammanhang eftersom det finns likheter ”mellan radikalisering i skilda 

ideologiska kontexter” (Säkerhetspolisen, 2010:11). Säkerhetspolisen definierar radikalisering med 
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meningen att ”en person eller grupp börjar främja olagligt våld i politiskt eller ideologiskt syfte” 

(sakerhetspolisen.se). Främjande kan handla om att utföra terrorattentat men också om uppmaning, 

logistiskt och finansiellt stöd samt planering och förberedelse. Tre grundläggande komponenter 

identifieras: ”Det finns upplevda orättvisor eller kränkningar, vilka kan ha en reell grund. Det finns 

också en våldsförespråkande ideologi som pekar på orättvisor, förklarar deras orsak och vad som 

bör göras för att åtgärda orättvisorna. Slutligen krävs också ett socialt sammanhang där ideologin 

internaliseras” (ibid). Regeringens satsning, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism (under 

ledning av Daniel Norlander, Mona Sahlins efterträdare), har uppdraget att samordna, ge 

kunskapsstöd samt hjälpa anhöriga till personer i riskzonen. Detta har mötts av kritik. Reaktionen 

från radikal vänster är att den liberala demokratin har bestämt vilka metoder och ideal som är 

legitima för att på så sätt garantera samhällsordningens status quo (se Allt åt alla, debattartikel i AB, 

27/2-15, samt gruppens manifest bejaka radikaliseringen). En bred vänster reagerar mot vad man 

anser vara förföljelser av en fredlig vänster och kritiserar ett klimat av angiveri (se debatt mellan 

Petter Larsson och Mona Sahlin, AB, 3/3-15 och 4/3-15). Radikal höger anser att projektet drivs 

av vänsteretablissemanget, inte minst på grund av kopplingar till Stiftelsen Expo, vilka ses som 

vänsterextremister (Fria Tider, 17/12-13.) I debatten i stort ropar en del om islamofobi (Nyström, 

Expressen 6/4-16), men för andra är islam elefanten i rummet (Heberlein, GP, 24/3-16). En annan 

kritik gör gällande att vänsterextremism betraktas mindre allvarligt eftersom våldet från vänster 

anses välmenande (Arpi, 2014). Exempel på polariseringen ses i kölvattnet av Segerstedtinstitutets 

rapport Socialt arbete, pedagogik och arbete mot så kallad våldsbejakande extremism (Herz, 2016).1  

Orsakas våldsbejakande extremism av ideologi, ett socialt utanförskap eller handlar 

det om socialpsykologi? Grovt indelat finns två positioner (i Sverige och internationellt). Strukturella 

förklaringar identifierar fattigdom, segregation, diskriminering och stigmatisering och ett individuellt 

perspektiv fokuserar på påverkansbara individer och (extrema avarter av) ideologi och religion. De 

flesta förklaringsmodeller innehåller dock förklaringar ur båda de positionerna. Ett ensidigt fokus 

på psykologi reducerar det sociala och om fattigdom var det enda problemet så borde romerna bli 

                                                 
1 Herz menar att radikaliseringsbegreppet är urvattnat. Säkerhetsperspektiv styr diskursen och förebyggande socialt 
arbete med fokus på strukturella orättvisor är nedprioriterat. Forskare och journalister som Norell, Ranstorp och 
Sandelin, kritiseras för att negligera den sociala dimensionen och deras uttryckssätt anses problematiska då det ”speglar 
en inställning till islam och muslimer som risker”. Herz menar att mer socialt arbete behövs. Individer och grupper får 
inte stämplas ”som potentiella terrorister”, det kan få personer att bli vad de förväntas vara. Herz kritiserar också vad 
han menar är liberala demokratiers dubbelmoral (Herz, 2016:48 ff.). Ismail replikerar att retoriken bidrar till att ge 
”våldsbenägna individer en bekväm ursäkt” (GP, 15/3-16). Sandelin ställer sig frågande till rimligheten i metoden att 
bekämpa något man inte namnger (magnussandelin.se: Vantolkningar i rapport från segerstedtinstitutet). Madon reagerar på 
stigmatiseringstemat och frågar varför rapporten kopplar ihop ”jihadism med muslimer i stort? Det om något är 
islamofobiskt”(Expressen, 18/3-16). Helmerson understryker att Norell, Ranstorp och Sandelin noga särskiljer religion 
och extremism och anser att rapporten inte är vetenskaplig utan speglar ”nyvänsterns” politik ”med dess fäbless för 
postkolonialism och identitet” (DN, 16/3-16). För Gadban reflekterar rapporten det offentliga Sverige ”som utmärks 
av begreppsförvirring när det kommer till debatten om islam och islamism” (SVD, 29/3-16). Men det också möjligt 
att dela Herz kritik av ett för stort fokus på säkerhetsperspektivet, utan att se till klassisk socialpedagogik som lösningen. 

http://magnussandelin.se:%20Vantolkningar%20i%20rapport%20från%20segerstedtinstitutet
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terrorister eftersom de är Europas mest marginaliserade grupp (Hans Brun, SR, 16/2-15). 2011 

arrangerade Forum Axess (tillgängligt via axess.se/tv) ett föredrag med journalister, akademiker och 

personal från polis och säkerhetspolis. Idéhistorikern Svante Nordin och historikern Heléne Lööw 

drev tesen att vad som ofta anses vara ett problem orsakat av kunskapsbrist snarare handlar om 

kunskapsproduktion. Det är intellektuella och studenter som leder radikaliseringsprocesser – de 

kan attrahera fattiga, för vilka de ofta talar, men ett mellanskikt som upplever sin ställning hotad är 

historiskt en viktigare faktor. Den inställningen till ideologins roll stod i kontrast till regeringens 

sändebud (f.d. demokratiminister) Birgitta Ohlsson som underströk ”sätt individen, inte ideologin 

i centrum”, dock i synnerhet avseende avhopparverksamhet. Säpochefen (f.d.) Anders Danielsson 

förde samma linje men förtydligade att Säpo arbetar förebyggande mot individer som visar tecken 

på radikalisering, inte mot fenomen och idéer. Men en skarp kritik från Nordin och Lööw var att 

ideologin som faktor är nedprioriterad och det har även ledande forskare på området uttryckt som 

en alarmerande fara: Magnus Norell (2015) och Magnus Ranstorp (Expressen, 15/11-15).     

 

Avgränsning, forskningsfråga, syfte, tes och tillvägagångssätt 

Mot bakgrund av alla olika bud på vad som orsakar radikalisering är den övergripande frågan Hur 

ska radikalisering förstås? Min avgränsning är Säpos hotbildsanalys enligt ovan (vars rangordning jag 

kommer att utvärdera) samt ideologins centrala roll i samklang med sociala förhållanden. Min 

huvudsakliga forskningsfråga är: vilken roll har ideologin i radikaliseringsprocessen och vilka typer av mentaliteter 

är relevanta i den processen? Undersökningen utgår ifrån en paradox: jihadismen är inte religiös i 

konventionell mening, och omvänt, den politiska sekulära extremismen är i hög grad religiös. På så sätt kommer 

jag att instämma i påståendet att jihadism, vänsterextremism och högerextremism kan behandlas i 

ett sammanhang, dvs. att de är förbundna i fenomenet radikalisering. Tesen är att förbindelselänken 

representeras av en gemensam mentalitet samt föreställningar om messianism och totalitarism. Det är en 

kunskapslucka som skall fyllas i förklaringen av fenomenen politisk religion och sekulär religion genom 

att jag visar hur ideologierna har öst ur samma källor och ingått i allianser. Radikalisering analyseras 

som ett modernt fenomen med anledning av att ideologierna är moderna. Men eftersom 

messianism och totalitarism är äldre företeelser spåras fenomen bakåt i tiden, med fokus på idéers 

förmåga att mutera och materialiseras.  

I den historiska genomgången framkommer att revolutionär vänster och höger av 

den gamla skolan i hög grad har försvunnit, men en identitär vänster respektive höger har istället 

rest sig och det medför andra problem. Den gamla radikala vänsterns och högerns messianism 

fortlever dock inom jihadismen och det är, i min mening, anledningen till varför det för närvarande 

är det största hotet. Att jihadism inte primärt är konventionellt religiös innebär inte att traditionell 
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islam står utanför problemet, men det är av stor vikt att reda ut hur det är och inte är så. I den 

historiska genomgången framträder flera olika mentaliteter. Det är givet att de våldsbejakande 

extremisternas mentalitet är central. Men jag kommer också att undersöka en annan mentalitet som 

jag kallar för radikaliseringsprocessens passiva part och som jag menar också har en central, om än 

indirekt, roll i radikaliseringsproblematiken i stort. Det som kallas för en perfekt storm åsyftar 

händelsen då en rad olika omständigheter uppstår i en kombination som drastiskt förvärrar 

situationen. Sociala och ekonomiska förhållanden har sin givna plats därtill, men det är ideologi 

som verkar både som katalysator för de radikaliserade och som bromskloss för den passiva parten. 

Jag kommer avslutningsvis att argumentera, mot bakgrund av historiska exempel som framkommer 

på vägen, att avradikalisering är en möjlighet, framförallt i de fall där människor avskärmas från 

den radikala miljön. Men till följd av ideologins påverkan är få radikaliserade människor mottagliga 

för argument och det förvärras av att inte bara individer utan historiska perioder har förmåga att 

radikaliseras. Syftet är att redovisa komplexitet. Orsaksförklaringar och åtgärdsalternativ är beroende 

av ett djuplodande underlag och ambitionen är att bidra till det. Mitt tillvägagångssätt är 

litteraturstudier. Del I etablerar begrepp och historisk bakgrund. Del II bygger vidare på det genom 

att ringa in centrala teman och att identifiera olika typer av mentaliteter som är relevanta.  

 

Metod Metoden bygger på två metodologiska och analytiska koncept: tankefigur (Asplund) 

och idealtyp (Weber). Del I identifierar tankefigurer och fokuserar på idéers meningssammanhang i 

specifika historiska kontexter och på de påverkansförhållanden som de medvetet eller omedvetet 

utövar över tid. Asplunds metod är att spåra ”likhets- olikhetshets- och påverkansförhållanden” på 

en diskursiv nivå (Asplund, 1985:146). Kritisk förståelse förutsätter historisk analys och uppnås 

genom att relatera det studerade fenomenet till besläktade fenomen. Men studiet av den diskursiva 

nivån allena är otillräckligt eftersom två diskurser kan vara ”varianter av en och samma diskurs”; i 

de fallen finns påverkan från en underliggande tankefigur (ibid:150). Asplund exemplifierar detta 

med futurologin som ”explicit eller implicit” anknutit till ”Bibelns apokalyptiska perspektiv” och där 

finns forskare ”som talar ett religiöst färgat språk utan att någonsin ha läst Bibeln” (ibid:152 f.). 

Diskurser kommer och går medan tankefigurer består, men de förändras långsamt. Detta är det 

centrala med tankefigurer: de är mer inflytelserika och mer seglivade än enskilda diskurser, inte 

minst som resultat av att dess påverkan kan vara omedveten. Liksom Heidenblad (2012) bortser 

jag ifrån Asplunds marxistiska orientering (bas och överbyggnad) i applicerandet av metoden.  

Del II fokuserar på idealtyper. Webers idealtyp är en utopi som inte återfinns 

empiriskt utan är en analytisk begreppskonstruktion (Weber i Calhoun et al: 2012). Webers metod 

syftar till att förstå den historiska utvecklingen och människors handlingar i relation till det 
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samhällsmönster de verkar inom. Idealtypen är integrerad i Webers förståelsesociologi. Weber ville med 

sin metod att samhällskunskapen skulle uppfylla kraven på vetenskaplig objektivitet, men 

samhällsvetenskapen har också med subjektivitet att göra och därmed är forskaren, skriver 

Gustavsson ”utlämnad till att göra en värdering av vad som är väsentligt hos det fenomen som 

studeras” (2011:108). Det handlar inte om att nå tinget i sig eller fördolda verkligheter bakom 

fenomenen, utan om att komma fram till idealtypen genom att, skriver Weber, ”betona ett eller ett par 

synsätt” och fenomen som fogar sig samman och blir en ”enhetlig tankebild” (Weber i ibid:109). 

När Weber t ex beskrev kapitalismens anda så identifierade han den i puritansk arbetsmoral och 

Benjamin Franklins person och kommer fram till att den protestantiska etiken är väsentlig för 

kapitalismens spridning. Men han säger också att idealtypiska begrepp ständigt ”bildas på nytt” 

(Weber i ibid: 112) Gustavsson ger exemplet att kapitalismens anda är mycket annorlunda idag. 

Idealtypen är därmed ”en teoretisk konstruktion som ska skapa största möjliga 

begreppsmässiga klarhet ur en speciell synvinkel, den är inte en konkret empirisk representation av 

verkligheten, och inte heller en normativ modell” (Brante et al: 2001:125). Isenberg understryker 

att i ett ord handlar konstruktionen av idealtyper om heuristik och det till följd av 

förståelsesociologin, det är en ren tankekonstruktion och det handlar alltså om att göra upptäckter. 

Isenberg förklarar därmed att Webers motiv bakom idealtypen inte var att återge verkligheten utan 

att få oss att se vad som är väsentligt i fenomenen som studeras (Isenberg, 2001: 14-21, 90-95) 

Jag applicerar idealtypbegreppet på mentaliteter, vilket är närliggande begreppet 

anda, ett sätt att tänka, känna och vara – en livsföring baserat på vad som driver en – för att se vilka 

olika typer av mentaliteter som är relevanta i radikaliseringsprocessen. Idealtypen konstrueras men 

tankefigurer är empiriska. I undersökningen förekommer tankefigurer i form av föreställningar om 

historiens mening, mål och slut, liksom i definitioner av messianismens och totalitarismens 

tankefigur. Idealtyper används för att fånga in de grupper och individer som bär upp 

tankefigurerna, de som representerar mentaliteten, t ex identitären, revolutionären och messianen. 

Jag ansluter även till idealtyper konstruerade av andra, som den sista människan, inom tankefiguren 

historiens slut. Kombinationen av metoderna möjliggör en samfälld analys av den radikaliserades 

mentalitet samt de tankefigurer och samhällsmönster som formar den.  
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Del I – Radikaliseringens moderna, medeltida och antika ideal 

 

Del I inleds med en granskning av fem historiskt orienterade texter av idéhistorikern John Gray 

(Al Qaeda and What it Means to be Modern); historikerna Reinhart Koselleck (Erfarenhet, tid och historia: 

om historiska tiders semantik) och Norman Cohn (The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians 

and Mystical Anarchists of the Middle Ages; filosofen och författaren Albert Camus (The Rebel) samt 

historikern respektive filosofen Ian Buruma och Avishai Margalit (Occidentalism: The West in the Eyes 

of Its Enemies). Litteraturvalet är motiverat med anledning av att författarna behandlar samma 

fenomen men ur olika perspektiv och att de belyser olika tidsperioder. Det möjliggör en utvärdering 

av huruvida det finns persistenta tankefigurer eller om det handlar om idéer utan koppling till 

varandra och det förflutna. Valet baseras även på kontrasterande perspektiv som ges av 

radikaliseringens ursprung, är t ex upplysningen eller motupplysningen mest relevant? Är 

fenomenet antikt eller modernt? Om det är modernt, vad är då det moderna? Det är tematiska 

framställningar som ges. Vissa sammanfattningar är kortare, andra är kommenterade mer i detalj. 

En samtida betraktelse inleder varefter undersökningen rör sig bakåt i tiden för att, i ljuset av det, 

åter fokusera på samtiden. Del I avslutas med en analys som även tar upp andra författare som 

bekräftar, motsäger eller tillför nya perspektiv till det avhandlade ämnet. I analysen återkopplar jag 

dessutom till exemplen som de fem texterna ger för att utvärdera hotbilden som Säpo gör. 

 

Gray: positivismens radikalisering Grays intresse är att spåra orsakerna till det moderna 

samhällets konflikter och katastrofer. Avstamp tas i jihadismen men kriget mot terrorn, och den 

västerländska liberala ordningen, ses som andra sidan av samma mynt. Katastrofen är synonym 

med det moderna enligt Gray, de verkligt alvarliga katastroferna möjliggörs av moderniteten. 

Orsaken till det är i grunden upplysningens tro att vetenskapliga framsteg står i symbios med 

mänskliga diton. Det är fråga om en sekulär religion etablerad genom att positivismen ”aquired 

the trappings of religion” (Gray, 2007:2). Både al-Qaida och Bushadministrationen är besatta av 

messianska övertygelser och det är ingen egentlig skillnad mellan 1900-talets extrema höger och 

vänster – de är alla arvtagare till moderna idéer, till jakobinernas så kallade kreativa förstörelse och 

revolutionära terror som politisk metod. Enligt Gray har jihadismen inget med traditionell islam 

att göra utan är en modern utopi. Mellanösterns oreda är västs fel i praktiken och teorin eftersom 

al-Qaida grundats med västs goda minne (under Sovjets krig i Afghanistan) och Bathpartiet (som 

dominerat Syrien och Irak) är grundat med Hitler och Stalin som förlaga. USA:s export av mer 

destruktiv modernitet till regionen är på förhand dömt att resultera i anarki. Universalismen är 

problemet. Vad är då så destruktivt med det moderna? Gray skriver, med medeltidens våld som 
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jämförelse, att “No one imagined that it could alter the human condition. The belief that a type of 

society better than any that has ever existed can be brought into being by the systematic use of 

violence belongs in our time” (Gray, 2007:xix). De moderna ideologierna, som marxism, fascism, 

nazism, jihadism och nyliberalism, förenas av tron på möjligheten att förändra det mänskliga 

tillståndet. Men inte heller motupplysningen, som ofta ses som en antimodern reaktion, 

undkommer kritiken: “The Romantic belief that the world can be reshaped by an act of will is as 

much a part of the modern world as the Enlightenment ideal of a universal civilisation based on 

reason. The one arose as a reaction against the other. Both are myths” (ibid:25). Detta är 

utmärkande för Gray, att vända perspektiven 180°.  

Gray tolkar al-Qaida som romantikens återkomst och radikaliserade islamister som 

symptom på sjukdomen de försöker bota. Sovjet analyseras som försöket att realisera 

upplysningsidealen, varför den genuina konflikten mellan öst och väst var den föregående 

motsättningen mellan östs ortodoxi och västkyrkan. Marxismen är muterad kristendom, en 

frälsningslära. Gray kritiserar all utopism eftersom tanken att en konfliktfri värld kan existera är 

fåfäng. Det gäller i synnerhet marxismen som negligerar konflikter grundade i värderingar samt 

etniska och religiösa motsättningar. Positivismens särskilda roll relaterar Gray till idéers 

sprängkraft och förmåga att transformeras utom kontroll: ”The history of ideas obeys a law of 

irony. Ideas have consequences; but rarely those their authors expect or desire, and never only 

those” (ibid:27). Auguste Comtes positivism etablerade tron att mänskliga begränsningar kan 

övervinnas i politiken och etiken. Det är den felande länken: ”the prototype of the secular religions 

in the twentieth century” (ibid:34). Slutdestinationen i all totalitarism är oundviklig.  

I samtiden är det framförallt kapitalismen och USA:s universalism som Gray 

kritiserar. Universalismen predikar motsatsen till vad mänskligheten borde ha lärt sig: “it tethers 

us to a hope of unity, when we should be learning to live with conflict” (ibid:103). Slutsatserna är 

pessimistiska. Universalismen, som har kristna rötter, är en myt. Greker och romare accepterade i 

förkristen tid skillnader, men med de kristna föddes enligt Gray tron att bara ett sätt att leva är 

rätt. Kristendomens enda rival i detta avseende är islam som ”by virtue of the militant universalism 

it has displayed throughout much of its history belongs in ’the West’” (ibid:103). Det som talade 

för kristendomen, innan den sekulariserades, var dess tro på mänskliga brister. Men detta 

undermineras av upplysningsfilosofer och utraderas till sist av positivismen, vars historieteori 

tillika förklädda frälsningslära, utmynnar i att all politik kan ersättas med rationell administration 

av samhället. Hoppet står för Gray därför inte i framtiden utan i återvändandet till anspråkslösa 

ordningar, som naturfolkens myter och hållbara ekologiska system, och till icke-västerländska 

religioner som inte tror på mening i historien. Liberala samhällen är inte det enda alternativet på en 
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samhällsordning och Gray menar, som kritik mot västerländsk interventionspolitik, att även 

intoleranta regimer kan tolereras så länge de tolererar andra (dvs. deras grannar). Gray grundar sin 

antiuniversalism i övertygelsen att en mer fragmenterad värld är en säkrare värld. Även om våld är 

ofrånkomligt så kan 1900-talets massmord och förintelser undvikas. Det är inte dödstalen som är 

moderna så mycket som tron att “as a result of these deaths a new world would be born” (Gray, 

2007:115 ff.) Den idén måste bekämpas enligt mottot: “The most that humans can do is to be 

brave and resourceful, and to expect to achieve little. Very likely we cannot revive this pagan view 

of things; but perhaps we can learn from it how to limit our hopes” (ibid:115). 

 

Koselleck: Robespierres radikalisering  I den tidigmoderna perioden, åren 1500–

1800, föds ett nytt tidsmedvetande, menar Koselleck. Dessförinnan var tiden sammanknippad 

med kyrkans monopol på profetior om den yttersta domen; icke-auktoriserade postbibliska profetior 

var förbjudna. Inget mindre än kyrkans, kejsarrikets och världens fortbestånd stod på spel, men 

hotet om undergång var ironiskt nog en stabiliserande faktor. Trots att kyrkan i sig är eskatologisk 

är världens slut, förutsatt att datumet är obestämt, en integrationsfaktor. Men med reformationen 

och religionskrigen förlorade kyrkan den kontrollen och den tidigmoderna staten axlade 

monopolet på framtiden. Prognosen och en ny historiefilosofi ersätter därmed profetian. En viktig 

skillnad mellan profetia och prognos är, enligt Koselleck, att den förra behandlar tidens slut medan 

den senare producerar tiden. Det är en egenskap som förändrar samhället i grunden i o m att 

prognosen blir ”statens integrationsfaktor” (Koselleck, 2004:43 f.). Det är dock ingen plötslig 

förändring. Den tidigmoderna statens regimer bestämdes av furstens tronföljd och 

prognostiserandet handlade därför mest om vad som skulle ske i vakuumet efter furstens död. 

Framtiden var inte öppen; det blev den med franska revolutionen då ordet revolution, vars gamla 

betydelse betecknade himlakroppars återkommande rörelser, omvandlades till vad Koselleck 

benämner som ett rörelsebegrepp betecknande mänskliga händelser. 

Franska revolutionen skapar ett nytt politiskt register, med motpolerna revolution 

och reaktion, och formar de moderna ideologierna såväl som en ny historieteori. Där de religiösa 

hade tolkat tidens slut som Guds vilja, och hoppats tillhöra den utvalda skara för vilka tiden 

förkortats, ser de revolutionära att människan själv accelererar historien för att förlösa jordiska 

paradis. I talet om revolutionsförfattningen från 1793 säger Robespierre: ”tiden är kommen att 

mana envar till hans sanna bestämmelse. Det mänskliga förnuftets framåtskridande har förberett 

denna stora revolution, och just ni har ålagts den särskilda plikten att påskynda den” (Robespierre 

i ibid:34). Detta är för Koselleck en mycket signifikativ kommentar som visar på en förändring av 

tidsmedvetandet, och hur människan tolkar sitt eget agentskap på ett nytt sätt. Tidigare uppfattades 
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historia som sedelärande berättelser om livets ständiga upprepningar, men det förändras nu. 

Historia börjar uppfattas som en process som leder mot något kvalitativt nytt, och som något som 

äger en inneboende rättvisa, vilket Koselleck förtydligar med Schillers uttryck att ”världshistorien 

är världens domstol” (Schiller i Koselleck, 2004:78). Revolutionsbegreppet från 1789 blir en 

”regulativ princip” med imperativet att ”tvinga fram friheten” och kan tolkas som en ”omedveten 

sekularisering av eskatologiska förhoppningar”, skriver Koselleck (ibid:182). Det innebär att idén 

om perfektion, som tidigare avsett själslivet, omvandlas till ett ideal för samhället. Historien kan 

därefter betraktas som en ”fullkomningsprocess” med den enda regeln att ”den hittillsvarande 

erfarenheten inte får anföras som en invändning mot framtidens annorlundahet” (ibid).  

Förväntningar om framtiden stegras inom skikt som aldrig hyst förhoppningar. Det 

innebar att den klass som gick segrande ur franska revolutionen utmanades. Marx idéer var, menar 

Koselleck, omöjliga innan 1789. Fastän de socialistiska resningarna misslyckas innebär det inte 

slutet på vidareutvecklingen av det nya revolutionsbegreppet. Marx lösning var att förklara 

misslyckandena i termer av ”förrevolutionära” kvarlevor (dvs. i anknytning till det gamla 

revolutionsbegreppet, i form av upprepningar av 1789). Krav ställdes på en ”ny” revolution. Marx 

skriver att ”1800-talets revolution måste låta de döda begrava sina döda för att komma fram till 

sitt eget innehåll” (Marx i ibid:104). I Kosellecks analys utgör det nya innehållet en ”aktivistisk 

förpliktelse” (ibid). Marx är ett led mellan Condorcet och Lenin. Condorcet hade slagit fast att 

man måste skapa betingelserna för en revolution och sedan både styra och vidmakthålla den. Med 

det, och med Marx, blev dörren inslagen för yrkesrevolutionären av Lenins sort (ett historiskt nytt 

fenomen). Dessutom hade Napoleons livshistoria bekräftat hur en enskild person kan få en 

framträdande roll i ett historisk skeende. Koselleck skriver att diktaturbegreppet får sin moderna 

mening med Napoleon och avser en process som ”ålägger de handlande ansvar och samtidigt 

befriar dem från det eftersom den aviserade framtiden tänks vara självgenererande” (ibid:159 f.).  

Föreningen av en aktör och massan i idén att tillsammans vara inlemmade i en 

självgenererande process är, enligt Koselleck, förebådande för framtida olycka; rörelsbegreppet 

blir en mobiliserande kraft. Tiden, som ett s.k. legitimerande retoriskt begrepp, öppnas för alla 

rörelser. Politiska och sociala begrepp blir ”styrinstrument” och den nya historieteorin griper 

”djupt in i vardagen” (ibid:159 f.). I kyrkans forna ordning associerades heretikerna med problemet 

att öppna en stängd tid, dess applicerande av bibliska figurer på konkreta händelser gav 

”eskatologin en disintegrerande verkan” (ibid:35). I den nya tiden kunde t o m stater vara 

revolutionära. Angående idéers utveckling anför Koselleck maximen ”erstens kommt es anders, 

zweitens als man denkt” (ibid:174). Det blir sällan som tänkt.  
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Cohn: Radikaliseringens antika och medeltida ideal Messianismen och idén om 

tusenårsriket2, en ung judisk idé som övertogs av kristendomen, är enligt Cohn den viktigaste av två 

källor till den antika och medeltida världens radikalisering. Den andra källan är den antika grekiska 

idén om en guldålder; det egalitära naturtillståndet (en ursprunglig egendomsgemenskap) där jorden 

var orörd av plogen. Det handlar om det förlorade paradiset som upphör i o m synden och fallet, 

vartefter lagar skapade av människor och privategendom tar vid, vilket tolkas som upphovet till 

all förbrytelse. Cohn studerade radikala rörelser i Västeuropa under perioden 1000-1500 och fann 

att deras föreställningar är allt annat än historisk kuriosa.  

Radikal messianism försvann med kristendomens konsolidering som statsbärande 

religion. Teologerna tolkade kungadömet bortom tid och rum (som tillhörandes den individuella 

själen) och milleniet ansågs istället bli realiserat inom institutionen kyrkan. Även idén om en 

guldålder inlemmades i kyrkans kontroll, förlusten var aldrig Guds vilja utan en konsekvens av fallet 

och arvsynden. Men ursprungliga radikala idéer fortlever i folkliga underströmmar. Gemensamt för 

de rörelserna är att de alltid föreställer sig frälsningen som (a) kollektiv (avser det troende kollektivet); 

(b) territoriell (realiserad i denna världen); (c) omedelbar (snar och plötslig); (d) total (jordelivet 

omvandlas fullständigt i perfektion); (e) mirakulös (med hjälp av ett övernaturligt agentskap) (Cohn, 

2004:13). I slutet av tusentalet tar radikala underströmmar aktiva former bland följen till mystiker 

och självutnämnda messiasfigurer som söker återupprätta kristendomens essens i det apostoliska 

livet, i fattigdom, enkelhet och broderlig kärlek. Kyrkan kritiserades av dessa för att ha övergett de 

heliga tingen för politik och situationen blev successivt alltmer revolutionär, i synnerhet i områden 

som undergick omfattande sociala förändringar. Det är idéerna i kombination med omvälvningar 

av dessa slag som Cohn intresserar sig för primärt; messianismens genomslagskraft där det agrara 

livets traditioner och sociala relationer upplöstes.  

Cohn menar att det medeltida livets nätverk motstod tillfälliga kriser, de utgjorde i 

sig själva effektiva hinder mot radikal desorientering. Men befolkningsökning, handel och uppkomsten 

av industri förändrade läget. Det lantliga och urbana proletariatet utanför skråväsendets skydd är 

tillsammans med tiggare och arbetslösa soldater de mest instabila skikten under medeltiden, det var 

dessa som kom att följa messianska ledarfigurer. Upplösningen som vanligtvis associeras med den 

industriella revolutionen är enligt Cohn (om än i mindre skala) av ett tidigare datum. Det är den 

sociala bakgrunden. Andra politiska och religiösa orsaker för den radikala messianismens återkomst 

är religiösa krig, framförallt folkets korståg (infanteriet som ackompanjerade reguljära trupper) under 

                                                 
2 Millenarism och kiliasm åsyftar numret tusen (millenium och kilo). Tusenårsriket är en eskatologisk föreställning om 
att en demonisk kraft eller person dominerar världen och att tillvaron unikt och radikalt omvandlas av en förlösare när 
tyranniet är som värst. Förlösaren är messias, den utvalde som uppträder som kung, ättling till en kung eller en militär 
ledare, men som också, inom vissa traditioner, tolkas som en opersonlig era. Messias uppträdande, eller nedstigande, 
innebär kulmen på den historiska tiden och inledningen av en ny rättvis era som ska vara i tusen år, till yttersta domen. 
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första korståget år 1096. Här, skriver Cohn, väcks eskatologiska fantasier till liv hos Tafurs: ett band 

barfotasoldater. Muslimerna såg dem som levande djävlar och de var onekligen militära tillgångar, 

psykologiskt sett inte minst. Cohn identifierar dock att i folkliga läger så hyllades ett heligt folk under 

ledning av le roi Tafur, en f.d. knekt som kastat sin rustning och krönt sig själv. I Jerusalem mördar 

de urskillningslöst muslimer och judar, även på väg genom Europa mördades judar i tusental. Det 

är början på en tradition, enligt Cohn, som återupptas med andra korståget år 1146. Massakrerna 

tolkades i messianska termer som en första akt i det slutliga slaget mot antikrist (Cohn, 2004:75 f.).  

Med tiden kom andra att även addera inre fiender som antikrist: prästerskapet, påven 

och de rika. Tredje och fjärde korstågen uppenbarade att religion var ett svepskäl och att krigen 

utkämpades i politiska och ekonomiska intressen. Där fanns inte de folkliga grupperna med, men 

de kallades istället till inbördeskrig. Handelskapitalisten blev syndabock för den värld som raserats 

och kyrkan ansågs berika sig på den nya ordningen. Nya teoretiska influenser blir dominerande, 

framförallt Joakim di Fiores historiefilosofi om en tredje ålder, karaktäriserad av fred och 

kontemplation, men det förvanskades gravt. Det slagkraftiga i teorin var sättet som historien gavs 

mening och indelades i stadier, från de lägre till det högsta. I radikala medeltida tolkningar 

förväntades den tredje åldern bli realiserad i en levande eller återuppstånden kejsare, i de fattigas 

messias som en utvald elit skulle riva hindren för. Framförallt prästerskapet identifieras som hindret. 

En mening i en inflytelserik pamflett (av en anonym författare) lyder: ”Go on hitting them…/ 

from the Pope right down to the little students! Kill everyone of them!” – massakrerna skulle pågå 

i åratal och motiverades av en egendomsgemenskap där sekulariseringen av kyrkans tillgångar lade 

grunden för tusenårsriket, i enheten “one shepherd and one sheepfold” (ibid:121 f.). Texten 

ordinerar årliga offentliga tribunaler för att döma och avrätta syndare, efter revolutionen.  

Det nya inslaget i messianismen är, enligt Cohn, att det nu handlar om en strävan att 

genomföra totala sociala revolutioner samt att gemenskapsidealet i vissa fall kombineras med 

nationalism och föreställningar om att återskapa förlorade urtillstånd. Alltmer framträdande blir 

föreställningar om en elit, att en ny aristokrati ska driva utvecklingen. Ett nytt slags aristokrater (inte 

av formell börd) blev vid sidan av kringresande fattigmunkar den medeltida messianismens 

spjutspets. Det börjar med den underjordiska rörelsen The Brethren of the Free Spirit under 1300-talet; 

en radikal intelligentia som ofta hade tillflykt och materiellt stöd hos unga bemedlade kvinnor i 

städerna. Cohn ser dem som föregångare till romantikerna, anarkisterna och nationalsocialismens 

förtrupper. Kopplingen består i övertygelsen att utgöra en elit av amoraliska övermänniskor som inte 

känner någon annan auktoritet än de egna subjektiva upplevelserna – de var transformerade, fria 

från synd, ”subtle in spirit” och ansåg sig ha överskridit Gud (ibid:173 f.). Mot slutet av medeltiden 

blir sådana grupper framgångsrika i att realisera visioner territoriellt, t ex Taboriterna i Böhmen som 
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på 1400-talet etablerar bosättningar på bergstoppar omkring Prag. Cohn benämner dem i termer 

av medeltida anarkister och messiansk anarko-kommunism. De trodde att Kristus skulle överta styret från 

den orättfärdiga kungen och återupprätta Eden. Institutionen kyrkan skulle försvinna, liksom alla 

behov och begär och varken lag eller tvång skulle finnas. Detta är, enligt Cohn, ett exempel på hur 

messianism och idén om en guldålder kombineras på ett effektivt sätt. Skatter, skuld, ränta och 

privategendom avskaffades. Prag, som för taboriterna var Babylon, togs i sikte. Klasskriget skulle 

föras dit. I deras program heter det: ”All lords, nobles and knights shall be cut down and 

exterminated in the forests like outlaws” (Taborit i Cohn, 2004:215). Efter segern förväntades 

krigar-Kristus och en änglaarmé erövra jorden, alla som vägrade tjäna skulle förgöras. Taboriternas 

fall var inte enbart resultatet av repression (det typiska ödet för grupper som dessa). De var, skriver 

Cohn: ”so preoccupied with common ownership that they altogether ignored the need to produce. 

They even seemed to have believed that, like Adam and Eve in Paradise, the denizens of the new 

ideal communities would be exempted from all need to work” (ibid:217). I det klasslösa samhället 

levde taboriterna på stöld, plundring och beskattning av bönderna.  

När den mest kända av medeltidens radikaler uppträder, Thomas Müntzer, ser Cohn 

hur han både gör bruk av en tradition genom att återanvända idéer hos ovan nämnda grupper samt 

hur det sker ett skifte i fokus. Müntzer ”certainly showed far less interest in the nature of the future 

society than in the mass extermination which was supposed to precede it” (ibid:239). Men hans roll 

i bondeupproren är överdriven. Den kulminerar 1525 då tusentals bönder uppviglats till en sista 

strid där Gud själv skulle ingripa. Men prinsarnas artilleri bryter böndernas formationer, kavalleriet 

rider ner de flyende och utplånar sedan upprorsmännen i de ockuperade städerna. Müntzer flydde 

fältet och befanns gömd i en källare, varpå han torteras och halshuggs. Hans historiska roll är enligt 

Cohn ett resultat av anabaptisternas mytbildning och senare marxisternas dito, i synnerhet Engels, 

och det finns en logik i detta. Egenskapen av en profet, besatt av eskatologiska fantasier, som 

opportunistisk försöker förverkliga sina mål genom att utnyttja ett socialt missnöje är ”a sound 

instinct that has led Marxists to claim him for their own” (ibid:251).  

Cohn menar att en formel för revolutionsanspråk etableras under senmedeltiden. 

Müntzer visar det, än mer anabaptisten Jan Bockeslon. Cohn anser att Bockelsons misslyckanden 

i privatlivet låg till grund för försöket att revanschera sig genom anammandet av en politikertyp där 

det är svårt att särskilja vad som är pragmatik och fanatism. Med honom tilltar antiintellektualism. 

Bockelson arrangerar bokbål, förbjuder alla böcker utom Bibeln och styr (uppbackad av ett 

utländskt livgarde) sitt ockuperade Münster tills myndigheterna svälter staden till döds. I Cohns 

analys avslutas den underström som inleddes med Kung Tafur här, i slutet av 1500-talet och han 

är noga med att understryka att det är underströmmar. De radikala rörelserna är inte typiska för de 
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fattigas strävan. Resningarna är avarter uppståndna i samband med andra omfattande konflikter. 

Men de radikala rörelserna har gemensamma och typiska drag. Revolutionär millenarism är ”A 

social struggle…/ different in kind from all other struggles known to history, a cataclysm from 

which the world is to emerge totally transformed and redeemed” (Cohn, 2004:281). Gemensamt 

är att profeter finner stöd i en atomiserad befolkning som lever på marginalen: ”for them there 

existed no regular, institutionalized methods for voicing their grievances or pressing their claim” 

(ibid:282). Det traditionella livets upplösning är viktigare än katalysatorer som svält- och pesthärdar 

och prisinflationer. Stadsbefolkningen har en central roll, inte bara bönder. Profeten ger mening, 

löften om materiell förbättring och chansen att spela en unik roll i historien, vilket kompenserar 

för en upplevd ”abject status” (ibid:284 f.). Profeten som en social typ kan också identifieras, menar 

Cohn. Tillskillnad från ledarna för stora resningar, ofta bönder och hantverkare, var de radikala 

sällan från arbetande skikt. De var intellektuella från mellanskikten med en personlig magnetism.  

Denna typ av rörelser blixtrar till perifert även efter medeltiden, men det är i moderna 

sekulariserade former som de är relevanta för samtiden. Då blir det som förr tolkats som Guds vilja 

istället tolkat som historiens mening, skriver Cohn, som dock poängterar att målet förblev detsamma: 

att rena världen för att uppnå ”a state of total community, a society wholly unanimous in its beliefs 

and wholly free from inner conflicts. Such was the tradition of apocalyptic fanaticism which – 

secularised and revivified – was inherited by Lenin and by Hitler” (ibid:285 f.). Nazisterna såg på 

judar som Tafurs hade gjort, i föreställningar om en slutstrid där världen skulle räddas som resultat 

av deras utplåning. Ryssland 1917 påminner om medeltidens upplösningstillstånd och Lenins och 

Trotskijs krig mot kulakerna och kyrkan (med retoriken att bolsjevikerna ska skapa paradiset på 

jorden) har, enligt Cohn, mer med Müntzer än med Marx att göra. Nazister och kommunisters tro 

förklaras av band till det bortglömda förflutna som återuppstår i nya meningar, i en kombination 

av radikal ideologi och social oro, och de lyckades vinna som revolutioner inom revolutioner.  

 

Camus: Människans radikalisering Albert Camus The Rebel (L’Homme révolté) gav honom en 

pariastatus inom den parisiska vänstern. Sartre vände honom ryggen, hans inflytelserika tidskrift 

Les Temps modernes sammanfattade boken med epitetet ”rödakorsetmentalitet”. Camus, f.d. medlem 

av det algeriska kommunistpartiet, hade redan låtit ana beröringspunkter. Nu sades rätt ut att 

kommunism, fascism och nazism allesamman leder till koncentrationsläger. Kritiken mot Hegel 

och Marx, tillsammans med partitaganden för en antistalinistisk fackföreningsrörelse, gjorde Camus 

till dissident. Det skulle dröja 30 år innan kritiken blev rumsren genom de nya filosoferna (Olivier 

Todd, efterord i Camus:2000:249 ff.). Camus vill förstå människans revolt och varför så många av 

dem slutar i excesser som vida överskrider ofta legitima anledningarna till resningar. I sina slutsatser 
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kom Camus att skilja mellan revolten, som är begränsad i omfattning och där individuella 

erfarenheter leder till idéer, och revolutionen, som är total och emanerar ur idéer. Det är därför 

“rebellion kills men while revolution destroy both men and principles” (Camus, 2000:59). Det är 

alltså fråga om en urspårning där det etiska imperativet blir att människan måste revoltera mot 

revolutionen. Urspårningen relaterar Camus till utvecklingen att revolter avlägsnar sig från konkreta 

förhållanden. Rebellen i sig är en person som säger nej till orättfärdiga förhållanden och ja till 

människans försvar, det är Camus definition. Slaven blir rebell i vägrans ögonblick och dess kamp 

är ett allt eller inget för erkännande. Detta är den ursprungliga revolten som är väsensskild andra 

former av resningar, men också upphovet till dem på idéplanet.  

Camus måltavla, tillika identifierade urspårning, är vad han kallar metafysiska uppror – 

resningar som inte riktas mot konkreta förhållanden utan mot det mänskliga tillståndet. Den 

metafysiska rebellen ”attacks a shattered world to make it whole”(ibid:12). Denna resning 

representerar en annan attityd som blir inflytelserik i modern tid och handlar om ett ressentiment 

och visioner om universell förgörelse. Romantikens olyckliga hjältar, som bara känner sig levande i ”the 

terrible exaltation of a brief and destructive action” (ibid:27) är ett typexempel på attityden och den 

radikaliseras av nihilisterna, inte minst i Dostojevskijs karaktär Ivan Karamazov, för vilken attityden 

allt eller inget blir alla eller ingen. Den ursprungliga strävan efter individuellt erkännande och frigörelse, 

mot bakgrund av konkreta missförhållanden, ersätts med abstrakta visioner om universell 

förgörelse där allt är tillåtet, baserad på idén att världen är outhärdlig om orättvisa överhuvud 

existerar. Det Camus är ute efter, i dessa referenser till romanfigurer, är att nihilismen, eller snarare 

dess konsekvenser och resulterande livshållning, har blivit feltolkad hos de unga 

studentgenerationer som idoliserade karaktärerna. Detta gäller inte minst receptionen av Nietzsche, 

som enligt Camus blivit kidnappad av den radikala högern.  

För Camus är Nietzsche en i grunden missförstådd människa som drar slutsatsen att 

individen måste finna sin egen mening i en värld som tömts på mening. Nihilismen är inte ett val 

utan ett kliniskt faktum, menade Nietzsche; det var därför han kallade sig Europas första fullständiga 

nihilist ”not by choice, but by condition” (ibid:40) och Camus understryker att han inte ville döda 

Gud utan fann honom död i sin samtids själsliv. Det Nietzsche attackerar kristendomen för är 

slavmoralen – dess kollektiva messianism och idéer om historiens slut är falsk. Socialismen och 

humanismen kritiseras på samma grunder. De är degenererade former av kristendom vilka skapar 

en flockmentalitet och reflekterar en vägran att dra konsekvenserna av nihilismen som ett kliniskt 

faktum. Det är ett självbedrägeri grundat i rädslan för tomrummet. Men det är förståeligt, att riva 

isär illusionerna är fasansfullt. Nietzsche finner lindring i den egna personligheten, i bejakandet av 

livet där kritiska värden omvandlas till kreativa. Det är Camus glada Nietzsche, långt ifrån 
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radikalhögerns reception. Urspårningen, att koncept om jämlikhet och rättvisa avlägsnar sig från 

konkreta förhållanden, har enligt Camus ett datum. Revolternas tid upphör den 21 januari 1793 då 

”revolutionary times begin – on a scaffold”, då jakobinerna lät kungens huvud rulla (Camus, 

2000:63). Innan 1793 var det personen som halshöggs, inte principen (vilken utsträcktes till Guds 

representant på jorden): ”They wanted another king and that was all. It never occured to them that 

the throne could remain empty for ever” (ibid:64). Det som ersätter Gud och kungen är det sociala 

kontraktet och folkviljan. Förnuftet är den nya ordningen men saknar inte, enligt Camus, egna altare. 

Med franska revolutionen föds statsterrorn och ett särskilt kallt förnuft och idén om terror 

vidareutvecklas av nihilisterna, som uppgick i socialistiska och anarkistiska rörelser. Pisarev, den 

ryska nihilismens teoretiker, deklarerade att ”the greatest fanatics are children and adolescents” och 

Camus höll för sant att det också gällde nationer (ibid:100).  

Anarkisten Michail Bakunin och nihilisten Sergej Netjajev introducerar en ny politisk 

cynism baserad på en förstörelselusta: ”The passion for destruction is a creative passion” skriver 

Netjajev (Netjajev i ibid:109) som etablerar kultiska hemliga sällskap kring sig själv och börjar 

praktisera det som romanerna talat om, att allt är tillåtet. I Netjajevs ord är revolutionären ”a man 

condemned in advance. He must have neither romantic relationships nor object to engage his 

feelings. He should even cast off his own name. Every part of him should be concentrated in one 

single passion: the revolution” (ibid:111). För Camus är detta första gången som revolutionen helt 

friställs från positiva känslor. Cynism tar över, lögner och manipulationer, kadrerna är 

förbrukningsvaror. Officiella representanter för ordningen utsätts för terrordåd, men signifikativt 

för cynismen vidhåller Netjajev att den som massorna hatar mest bör lämnas orörd för att hålla 

lågan vid liv. När revolutionen på detta sätt blir ett egenvärde menar Camus att det inte längre finns 

rättigheter, bara skyldigheter. Framtiden blir det enda transcendentala värdet. (ibid:116).  

I Camus analys är det ett förenat arv av Netjajev och Marx som lägger grunden för 

1900-talets totalitära revolutioner. Revolutionen reduceras till ett praktiskt maktövertagande och 

konsolidering av en ny aristokrati och inkvisition. Alla moderna revolutioner slutar med en förstärkt 

statsapparat, till vänster och höger. Mussolini skriver: “Nothing beyond the State, above the State, 

against the State. Everything to the State, for the State, in the State” (Mussolini i ibid:132). 

Skillnaden mellan fascism och kommunism är enligt Camus den mellan irrationell och rationell 

terror (i referens till romantik och upplysning), men resultatet är samma: urspårningens omfattning 

ökar med graden av utlovad frihet. Individen är upplöst. För Camus är 1900-talets katastrofer 

resultaten av kollektiva försök att återskapa mening efter Guds död. I samtliga fall drivs de av äldre 

idéer som antagit ett egenliv. Marx var t ex inte pionjär, han var arvtagare till progressiva såsom 

Comte. Men Comte inrättade ingen poliskår för fantasiernas förverkligande, anmärker Camus. Den 
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insikten kom med syndikalisten George Sorel, som ansåg att progressivt tänkande rättfärdigar 

konservatism (blir livet bättre är det bara att luta sig tillbaka). Arvet från Marx är inte den mogne 

kritikern utan den unga profeten och det förklaras av profetians mobiliserande kraft. Camus skriver: 

”Prophecy functions on a very long-term basis and has, as one of its properties, a characteristic 

which is the very source of strength of all religions: the impossibility of proof” (Camus, 2000: 138).  

Marx fatalism resulterade i ett oplanerat legitimerande av lidande på grund av 

profetians natur: ”The golden age, postponed until the end of history and coincident, to add to its 

attractions, with an apocalypse…/ justifies everything” (ibid:156). Marx arvtagare levde, skriver 

Camus ”like the early Christians, in the expectation of the end of the world and the advent of the 

proletarian Christ” (ibid:159), med referens till spartakisterna och deras rådskommunistiska resning 

i Tyskland vid första världskriget slut. Bibliskt profetiska referenser är explicita här. Liebknecht 

utropar att “we are fighting for the gates of Heaven” och när revolutionen misslyckas skriver han 

“the period did not rebel” och flyttar profetians uppfyllelese till en nära framtid: ”At the crash of 

economic collapse of which the rumblings can already be heard, the sleeping soldiers of the 

proletariat will awake as at the fanfare of the Last Judgement and the corpses of the victims of the 

struggle will arise and demand an accounting from those who are loaded down with curses” 

(Liebknecht i ibid:159). Men den ekonomiska kollapsen såg en annan vinnare. Liebknecht och 

Luxemburg mördas och socialismen blir isolerad i Ryssland med ett, enligt Camus, oväntat öde: 

den proletära rörelsens klasskrig mot bönderna.  

Den utvecklingen är också ett resultat av att det konkreta givit efter för det abstrakta. 

Den borgerliga revolutionen 1789 lyckades enligt Camus eftersom den klass som grep makten 

”already had it”, dvs. de besatt samhällspositioner och kontrollerade den nya ekonomin (ibid:164). 

Det är därför Camus ansluter sin egen radikala vänsterpolitik till fackföreningsrörelsen. Alternativet 

till det är Robespierres världsfrånvända val att accelerera historien när den rör sig för långsamt; de 

intellektuella doktrinärernas alternativ som tvingar verkligheten att anpassa sig. Proletariatets öde 

är att svikas och förslavas av de intellektuella. Jakobinen trodde på dygder och principer, menar 

Camus, men Lenin var enbart intresserad av maktövertagandets praktik. Därför är slutsatsen att 

bolsjevikerna representerar 1900-talets jakobiner orättvis. Lenin måste betraktas helt ur strategiska 

perspektiv och i det verkar Netjajevs cynism. Lenin kunde appellera till anarkisterna i ena stunden, 

men i den andra hävda att staten måste finnas tills det inte finns en enda förtryckt människa på 

jorden (och därefter tillåtas vittra bort, som Marx förutspått). Den inställningen avspeglar 

nihilisternas alla eller ingen. Framtidens projicerade riktning är det enda transcendentala värdet och 

alla som är emot det är emot historien självt. En ideologi som på detta sätt gör historien till en princip 

leder oundvikligen till koncentrationslägren. Det är därför en rebell idag måste revoltera mot 
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revolutionen och historien, och begränsningar måste kuva absoluta anspråk: ”he who does not 

know everything cannot kill everything” (Camus, 2000:238). Camus budskap är att den moderna 

historien visar att viljan till makt har ersatt strävan efter rättvisa och han sammanfattar sin 

livshållning i två personlighetstyper. Den som viger livet till historien och det absoluta blir historiens 

slav, men ”he who dedicates himself to the duration of his life, to the house he builds, to the dignity 

of mankind, dedicates himself to the earth and reaps from it the harvest which sows its seed and 

sustains the world again and again” (ibid:244). I tjugo sekler har misslyckade försök gjorts att ena 

världen. “There is an evil, undoubtedly, which men accumulate in their passionate desire for unity” 

(ibid:245). Camus rättesnöre är att ”to learn to live and to die, and in order to be a man, to refuse 

to be a god” (ibid:248).  

Den vägran blockerar avfartsvägarna till den absoluta nihilismen som i sin mest extrema 

form representeras av Hitlers apokalyps 1945, den fullständiga likgiltigheten inför livet: ”Self-

destruction meant nothing to those madmen who, in their bomb-shelters, arranged their own death 

and apotheosis. The important thing was to not die alone, and simultaneously to destroy a whole 

world. In a way, the man who kills himself in solitude still recognizes a value, since, manifestly, he 

claim no right to the lives of other people” (ibid: 2000:x).  

 

Buruma & Margalit: de sammanblandade ideologiernas radikalisering Hur kan man 

övervinna moderniteten? Det är frågan Buruma och Margalit utgår ifrån då de skådar västvärlden 

genom dess fienders ögon. De tar avstamp i en konferens i Japan 1942, halvåret efter Pearl Harbor, 

där intellektuella diskuterade den grundläggande konflikten med den västerländska civilisationen. Väst 

är rotlöst och ytligt, dess individualism och demokrati måste övervinnas. Den japanska kulturen är 

spirituell och djup och under dess ledning ska en enad orientalisk organisk kommunitet segra, 

blodet över intellektet. Diskussionerna reflekterar, enligt Buruma och Margalit, förändringarna som 

Japan genomlevt från 1850-talet. Framgång och oberoende var ett resultat av adoptering av 

modernitet, men det hade skett på bekostnad av tradition. Intellektuella upplevde att samhället 

upplöstes. Frågan var: hur bevaras den framgångsrika teknologiska moderniseringen och på samma 

gång den kulturella egenarten? Svaret blev: selektiv modernisering och, vid behov, att återuppfinna 

sitt förflutna. Det temat har varit brännande för den icke-västerländska världen och är inte en 

vänster eller högerfråga utan en tradition av fördomar baserad på en dehumaniserad bild av 

västerlandet. Det är orientalismens ekvivalent i motsatt riktning, Occidentalismen: ett europeiskt 

idékomplex från motupplysningen som sprids globalt men vars ursprungliga avsändare glöms bort. 

Totalitarism utmärker occidentalismen: stat, politik och religion ska uppgå i en enhet, livssfärer får 

inte separeras. I Japan representeras det av Shinto och strävan är densamma hos Hitler, Stalin, Mao 
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och bland islamisterna. Occidentalismen främsta uttryck är idag anti-amerikanism, men före det 

var England huvudfiende. Det handlar inte om utrikespolitisk så mycket som idén om Amerika 

och England. Om orientalism ser den andre som underutvecklade människor, vilka måste styras 

för sitt eget bästa, är den motsatta fördomen att västerlänningen är rotlös, gudlös, själlös, dekadent 

och parasitisk. Men från början var det europeiska kontinentala tänkare som reagerade mot 

Englands och USA:s kulturimperialism, dvs. dess spirituella, inte geografiska spridning.  

Werner Sombarts Händler und Helden från 1915 är typisk, enligt Buruma och Margalit. 

För Sombart var världskriget en existentiell kamp mellan kulturer och världsåskådningar, inte bara 

mellan nationer. Upplysningens idéer var synonyma med handelsmännens, med enda syftet att ge 

individer materiell och psykisk komfort. Passivitet, uttråkning och strävan efter säkerhet och fred 

utmärker den borgerliga mentaliteten. Liberalen klamrar sig fast vid livet, menar Sombart, men 

tysken skyr inte konflikter och offrar sig för ideal. Handelsmannen har inga ideal. Tysken är hjälte. 

Dessa föreställningar bärs idag upp av islamister och före det av Mellanösterns nationalistiska 

regimer. Kopplingar till tysk idétradition är direkta. Den radikalkonservativa tänkaren Ernst Jünger 

översattes av både islamister och baathister i Iran och Syrien. Buruma och Margalit vill med det 

visa att ”today’s suicide bombers and holy warriors don’t suffer from some unique pathology but 

are fired by ideas that have a history” (Buruma & Margalit, 2005:12). Det förklarar vidare varför 

attacken den 11/9 2001 var både fysisk och metafysisk, menar de. Attacken i sig refererar till en 

urgammal myt om den syndfulla staden, nu är New York Babylon. Occidentalister avskyr stadens 

kommersialism, nöjen, hybris och promiskuösa sexualitet (främst kvinnor). Aversionen grundas i 

att allt upplevs vara till salu och att lättsamheten eliminerar fokus från det som verkligen är viktigt.  

Myter om städernas förförelse och förgörelse är gamla med städerna själva, mest 

känd i Gamla Testamentet, men gemensam för många religioner. För jihadisterna var tvillingtornen 

ett perfekt mål då de representerade ett mikrokosmos av jordens raser och trosinriktningar, som 

alla jobbade för den globala kapitalismen i hjärtat av Babylon. Men i islam är aversionen ahistorisk. 

Buruma och Margalit påtalar att den tidiga islamska civilisationens urbanism syftade till att bryta 

med nomadismens underutveckling. Bagdad och Konstantinopel var i århundraden centrum för 

handel, vetenskap och nöjen. Det gäller även andra civilisationer, som bräckte Europas städer med 

råge framtill 1800-talet. Det moderna hatet mot staden är europeiskt. De som först observerade 

industrialismens erodering av samhället var européer, som romantikerna och socialisten Engels, 

som beklagade tillståndet där atomiserade individer följer sina egenintressen. Antisemitism blev ett 

betydande inslag i kritiken från höger till vänster, då utvecklingen associerades med judiskt kapital. 

Marx liknade judiska kapitalister med parasiter. Andra inom vänsterriktningarna gick längre och 

omfamnade en fullständig antisemitism, som Proudhon. Enligt Buruma och Margalit var tematiken 
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redan etablerad vid tiden för nazisternas uppgång. Germania skulle ersätta det hatade Berlin, stadens 

dekadenta och borgerliga kultur skulle bort, liksom främlingarna till folkgemenskapen. En viktig 

skillnad mellan Marx och högern är dock att Marx betraktade landsbygden och icke-väst som 

ociviliserade platser och att dessa måste genomleva utvecklingsstadier för att nå socialismen. 

Bejakandet av tradition och det organiska kom från annat håll, framförallt filosofen J G Herder 

som hyllande landet, bönderna, hantverkarna och poeterna; det egentliga Tyskland. Naturfolken 

och icke-väst var välsignade med enkelhet och barnslighet. Deras statiska samhällen beundrades av 

Herder, som motsatte sig all universalism och imperialism. Dessa människor hade det bättre än vad 

det rationella Europa kunde erbjuda. Deras renhet var mer värd än västs sterila materialism.  

Bland kommunisterna är, enligt Buruma och Margalit, hatet mot staden utmärkande 

hos revolutionärer i tredje världen. Mest extrema var röda khmererna i Kambodja. Unga illitterata 

soldater från landsbygden indoktrinerades att intellektuella var folkets fiender. Rasismen var extrem 

mot vietnameser och kineser som idkade handel och ansågs vara Asiens judar. Ledaren var däremot 

intellektuell. I Paris lär sig studenten Pol Pot teorier av sådana som Frantz Fanon och väl i Phnom 

Pehn föser han ut befolkningen på landsbygden. Massmorden betraktades som en hämnd på den 

dekadenta och rasmixade staden. Buruma och Margalit ser likheter mellan tredje världens agrara 

kommunister och revolutionära islamister. När talibanledaren Mulla Omar intar Kabul, 1996, är 

det första gången han sätter foten där. I en symbolisk akt över stadens korruption trycker 

talibanerna ner pengar i den ihjältorterade vänsterpresidentens fickor och de sticker in cigaretter 

mellan hans brutna fingrar. Allt västerländskt inflytande rensas ut och sharia återupprättar dygden.  

Buruma och Margalit vill visa hur islamister influeras från både höger och vänster. 

De intellektuella beröringspunkterna mellan kamikazepiloter och jihadister är särskilt utmärkande. 

De är dödskulter vartill styrkan i modet tas som intäkt för en oundviklig seger mot en fiende som 

fruktar döden. De japanska piloter som förvandlade flygplan till missiler, eller avfyrades som 

torpeder i stålkistor, var i hög grad frivilliga humaniorastudenter från elituniversiteten. Att 

teknologstudenter inte var överflödiga är talande för inställningen till modernitet, menar Buruma 

och Margalit. Att dö ung och ren är Bushido, samurajens sätt. Studenterna läste rikligt på flera språk. 

En del var kristna, andra marxister, samtliga var patrioter och idealister. Men det som upplevdes 

som genuin samurajkultur var en modern militariserad politisk ideologi. Samurajens självmord var 

aldrig en krigshandling utan en gärning som återvann hedern om denna förlorats. Detsamma gäller 

Bin Ladens martyrer och övriga jihadister. Det Bin Laden kallar de ungas vansinniga mod är enligt 

Buruma och Margalit mer likt nazisternas positivt laddade begrepp ”fanatisch” än någonting hämtat 

ur traditionell islam, som bara legitimerar martyrskapet i självförsvar (Buruma & Margalit, 2005:68). 

Enligt Buruma och Margalit är dödskulten lika förståelig som motståndet mot fiendens materiella 
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bekvämlighet, individuella frihet och icke-exceptionella liv. Det är detta som ”deflate all utopian 

pretensions. The anti-heroic, antiutopian nature of Western liberalism is the greatest enemy of 

religious radicals, priest-kings, and collective seekers after purity and heroic salvation” (Buruma & 

Margalit, 2005:72 f.). Det icke-heroiska livet genererar inte den benägenhet för uppoffringar som 

de radikala kräver, men det är inte utan problem. Weimarrepubliken föll med anledning av att allt 

för få var beredda att försvara den, tillägger Buruma och Margalit som en varning.  

Occidentalismens idékomplex är således en kombination av fascism, kommunism, 

romantik och motupplysning, den är inte geografiskt bunden men är idag framförallt företrädd av 

radikala islamister. Enligt Buruma och Margalit drivs occidentalister av ett starkt ressentiment 

grundat i att västerlandets vetenskap är överlägsen andras tro på religion och kultur. Radikala 

islamister har funnit en lösning genom att bruka modern teknologi som maktmedel, samt att 

inkorporera de västerländska idéer som visat sig slagkraftiga mot den liberala ordningen, framförallt 

fascism och kommunism. De är övertygade om att den enda ideologi som kan ena tredje världen 

är religion. Att utveckla en kulturell identitet kring islam är därför det viktigaste politiska projektet. 

Slutsatsen Buruma och Margalit drar, då de identifierat radikal islam som ett modernt fenomen, är att man 

både måste skilja mellan radikaler som är förändringsbenägna och puritaner som är ytterst 

konservativa moralister, men också se hur de har smält samman: ”The political Islamists, who are 

interested in power and want to establish an Islamic state, are clearly radicals. The puritans, who 

wish only to enforce collective morality, are fundamentalists…/ What we are witnessing now, 

however, is a convergence between Islamic political radicals and puritanical fundamentalists” 

(ibid:129). Islamisterna hatar väst för stödet till regimer i muslimska länder som hindrar skapandet 

av en islamsk stat. Puritanerna hatar det västerländska levnadssättet för att det ”offends their moral 

sensibilities” (ibid). Det är en civilisationernas kamp, men det har inte med nationella, etniska eller 

religiösa gränser att göra utan handlar om idéer, skriver Buruma och Margalit. På många sätt 

påminner det om kriget mot fascismen och kommunismen i det förflutna och att tänka i termer av 

krig om idéer är för dem ett sätt att undvika att hamna i fällan att stigmatisera en religion, och 

istället se jihadismen för vad den är: ett extremistiskt potpurri som avhumaniserar alla som inte är 

med dem. Men en lika viktig fälla att undvika är att falla för retoriken om kolonial skuld:  

 

To blame the barbarism of non-Western dictators or the suicidal savagery of religious revolutions on American 

imperialism, global capitalism, or Israeli expansionism is not only to miss the point; it is precisely an Orientalist form 

of condescension, as though only Westerners are adult enough to be morally responsible for what they do (ibid:148).  
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Utvärderande diskussion – tankefigurer & hotbildsanalys    

 

Please don’t try to tell me about revolution. I know how revolutions start. People that read books go to people that 

don’t read books and say “the time has come for change”. I know what I’m talking about when I’m talking about 

revolutions. The poor people make the change. The people who read the books sit around big polished tables and talk 

and talk and eat. But what has happened to the poor people? THEY ARE DEAD! That’s your revolution. So please, 

don’t tell me about revolutions. Then what happens? The same fucking thing starts all over again!  

 

Så talar banditen Juan till revolutionären Sean i Sergio Leones film A fist full of dynamite. Berättelsen 

utspelas under mexikanska revolutionen men handlar egentligen om 68-rörelsen och myten om 

revolutionen. Filmen inleds med Maocitatet: ”The revolution is not a social dinner, a literary event, 

a drawing or an embroidery; it cannot be done with elegance and courtesy. The revolution is an act 

of violence.” Vad Leone vill säga är, menar jag, att revolutionen för vissa är en middagsbjudning 

och en litterär händelse, men för andra våld. Juan och Seans vägar korsas av en slump. De duperas 

av en kommunistisk intellektuell att spränga en bank som visar sig hysa fångar. Den intellektuelle 

blir själv tillfångatagen men köper sig fri. Informationen leder till att Juans familj utplånas. När Juan 

talar håller Sean i The Patriotism av Bakunin. Juan säger ”my country is me and my family.” Sean 

kastar Bakunin i leran och når slutsatsen ”when I started using dynamite, I believed in many things. 

All of it! Finally I believe only in dynamite”; den metafysiska rebellen kommer till självinsikt. De 

revolterar mot revolutionen, i Camus anda, då de kräver hämnd på den intellektuelle som flyr och 

militärapparaten som förföljer dem. Juans tal sammanfattar de revolutionära och millenariska 

rörelser som behandlats ovan. Myten om revolutionen är dess nödvändighet och önskvärdhet.  

 

Finns det persistenta tankefigurer? Tydligt så! Radikaliserade mentaliteter är korsbefruktade 

med gemensamma grundföreställningar. Det finns en mening i historien att fullända, vare sig det 

är Gud eller Historien (teologi eller teleologi) och en elit påskyndar oundvikliga händelseförlopp. 

Det är en förpliktelse att utföra nödvändiga åtgärder, ett mandat där de vakna företräder intressena 

hos de slumrande. Den insikten är överlagd. Men spontanism behöver också planeras – ett gyllene 

läge som provoceras fram eller iscensätts i kristillstånd. Eliten som river hindren för messias (Gud, 

Klassen eller Nationen) är beroende av massan. Den oundvikliga utvecklingen behöver alltjämt en 

knuff. Den identifierade fienden är alla som inte håller med och massans falska medvetande är 

bromsklossar. I vågskålen vägs dådet mot den perfekta ordningen som är fri från interna konflikter. 

Därför är våldet legitimt och förlösande, ett enskilt ont för det evigt goda. Begreppen politisk 

religion och sekulär religion understryker förekomsten av tankefigurer. De används ofta synonymt 

och kan förstås som en cirkelgång: moderna sekulära politiska rörelser övertar framgångsrika 

religiösa föreställningar och organisationssätt, och vice versa. Det är utslag av både pragmatism och 
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påverkan av omedvetna tankefigurer. Marx (1875) skriver i Kritik av Gothaprogrammet de berömda 

raderna ”Av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov!” I Nya Testamentet, 

Apostlagärningarna (om egendomsgemenskap) står: ”De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och 

kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en 

efter hans behov”. Marx var en hätsk motståndare till religion men appellerade till de föreställningar 

som potentiella rekryter hyste. Feuerbach, den unge Marx idol, uttryckte ordagrant att ”Politics 

must become our religion” (Feuerbach i Abensour, 2011:23). Enligt Raymond Aron uppfyller 

kommunisternas politik funktioner som sociologer normalt sett tillskriver religion. Partiet är den 

nya kyrkan och proletariatet är messias inkarnerad i partiet. Kommunism är “a political attempt to 

find a substitute for religion in an ideology erected into a State orthodoxy” (Aron, 2009:286). För 

Czeslaw Milosz är marxismen en idé om den sociala apan där människomaterialet, biprodukten av 

samhällskrafter, formas av ett filosofstyre. Den radikaliserade mentaliteten definieras i en mening: 

”the vulnerability of the twentieth century mind to seduction by socio-political doctrines and its 

readiness to accept totalitarian terror for the sake of a hypothetic future” (Milosz, 2001:vii).  

Det finns all anledning att inkludera radikal höger i sekulär religion. Arendts tolkning 

av Eichmann, förintelsens byråkrat, påminner om Cohns tolkning av Bockelson, men Cohn 

understryker korrekt det messianska i nazismen, inte den ”banala ondskan” (som dock förklarar 

andra aspekter av förintelsen, menar jag). Modern byråkrati, funktionären, teknik, avhumanisering, 

det är Arendts förklararing av förintelsen, tillika banaliteten (Arendt, 2006), vilket Bauman tangerar 

(1994). Men ideologi och messianism är oumbärliga. Saul Friedländer understryker att nazismens 

utopiska vision var en frälsande antisemitism: ”a worldview as defined by Hitler was a quasi-religious 

framework encompassing immediate political goals. Nazism was no mere ideological discourse; it 

was a political religion commanding the total commitment owed to a religious faith” (Friedländer, 

2009:31). Eichmann själv trodde att de ofödda tyskarna skulle döma hans generation eftersom de 

inte lyckades utrota alla judar. De misslyckades att rädda Tyskland. Eichmann var mer än vad 

Arendt ansåg honom vara, mer än enbart utförare av order (dokumentärfilmen Förintelsen, 2014). 

Eric Voegelin, upphovsman till begreppet politisk religion, identifierade fenomenet 

i både fascism och kommunism och sammanfattade sin varning i en mening: “don’t immanentize 

the eschaton!” – all utopi och tron på den nya människan slutar i katastrof (Voegelin i The American 

Interest, No 3, 2014). Karl Löwith spårar i Meaning of History (1949) historiefilosofin bakåt till Bibeln 

och når slutsatsen att alla systematiska tolkningar av universalhistoria, även sekulära, är helt 

beroende av teologi. Det går att fastslå att messianismens tankefigur är högst relevant för 1900-

talets sekulära radikala rörelser till höger och vänster, men med emfas på att tankefigurerna 

influerats mer av radikala underströmmar än officiell och vanligtvis konservativ religion. 
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Reaktionens tankefigur Messianism är inte det enda budet vad gäller antika rötter till den 

moderna tidens urspårning. Det radikalkonservativa, inte bara det revolutionärt messianska, är 

relevant. Karl Popper identifierar den felande länken i totalitarismen, vars rötter han fann i Platons 

reaktionära ideal om den harmoniska staten. Poppers Platon avskydde sociala förändringar och 

bekämpade den hellenska världens demokrati och individualism. Hans vilja var: ”the arrest of 

change and the return to tribalism” (Popper, 2011:163). För Popper föds den västerländska 

civilisationen när grekerna överger det magiska stamsamhället, det stängda kastsamhället som 

domineras av stammens kollektivism. Det öppna samhället atenarna skapar är “the society in which 

individuals are confronted with personal decisions” (ibid:165). Där strävar människor efter 

positioner och det leder till klasskonflikter som upplöser den harmoni som reaktionärer vill 

vidmakthålla. Men Popper ser individualismen som en av mänsklighetens största revolutioner och 

den är inte avslutad. Moderna teorier om det organiska samhället är ”veiled forms of propaganda 

for a return to tribalism” (ibid:166). Greklands sociala förändringar var inte medvetna utan kom 

som resultat av befolkningsökning och utökad handel. Med det gick all säkerhet som tagits för 

given förlorad. Popper menar att det är priset den moderna människan måste betala för sin frihet.  

I Aten såg en förlorande elit på när den gamla ordningen rämnade. Spänningarna 

kulminerade i det peloponnesiska kriget mellan Sparta och Aten under 400-talet f.Kr. Sparta är 

reaktionen mot Atens humanism. Popper sammanfattar Spartas principer enligt följande: 1. 

”Tribalism”; att bevara stamväsendet och utestänga utländska influenser, tabun måste bevaras. 2. 

Antihumanism; att förhindra jämlikhet, demokrati och individualism. 3. Autarki; att vara oberoende 

av handel. 4. Partikularism och anti-universalism; att inte beblanda sig med underlägsna, och att 

inte mixa stammar. 5. Dominans; att förslava grannarna. 6. Men bli inte för stor i den processen, 

staden får inte växa på bekostnad av enhet (ibid:173). Enligt Popper överensstämmer detta med 

den moderna totalitarismen, förutom på sista punkten. Moderna totalitära rörelser är 

imperialistiska. Spartanerna är patrioter som eftersträvar en förlorad ordning karaktäriserad av 

paternalism, stabilitet, anständighet, lag och ordning samt religion.  

I Poppers kritik är Platon spartanen som förvanskar Sokrates demokratiska kritik till 

en totalitär kritik mot demokratin. Pragmatikern Platon är enligt Popper den tidens Pareto (en 

italiensk sociolog vars teorier influerade Mussolini) vars devis är ”to take advantage of sentiments, 

not wasting one’s energies in futile efforts to destroy them”(Pareto i ibid:188). Passioner, inte 

förnuft, skall styra. Platon charmade eliten med sina idéer om ett elitstyre och totalitära drömmar 

om enhet, harmoni och rättvisa. Enligt Popper leder försök att hindra sociala förändringar med 

nödvändighet till inkvisitionen.  
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Om periodiseringarna och ideologins roll Grays insisterande på positivismen är inte 

övertygande. Koselleck visar att moderna idéer om jordiska paradis föregår den i tekniken grundade 

framstegstanken. Men det finns skäl att gå längre tillbaka än till franska revolutionen. Om man 

istället för institutionen kyrkan fokuserar på heretikerna, på oordningen istället för ordningen, då 

finner man bland medeltida rörelser ”moderna” revolutionsbegrepp. Cohn och Camus visar att 

människan i hennes olika epoker, åtminstone bland minoriteten radikaler, trots allt är mer lik än 

olik sig själv. I tankefigurerna, bortom enskilda epokers diskurser, liknar de varandra. Till frågan 

om upplysning kontra motupplysning är det tydligt att båda två kan ge katastrofala resultat, men 

det handlar mer om vad utopier kan legitimera än en oundviklig följd av de två traditionerna.  

På seminariet som nämndes inledningsvis talade Nordin om terrorismens idéhistoria. 

Terrorism har alltid funnits, i alla kulturer. Jakobinerna intar en central plats. För dem är terror ett 

medel för dygden. Terroristen är ädel, ren och självuppoffrande. Om terrorism har en minsta 

gemensam nämnare är det inte fattigdom utan utbildning! Studenten är den typiske terroristen och 

terrorism kan inte utbildas bort eftersom den utbildas fram, menar Nordin. Ytterligare skäl att 

bortse ifrån fattigdom är att modern vänsterterrorism terroriserar samhället för att det är välmående 

och rörande religiöst motiverad terror understryker Nordin att det är ett problem att moderna post-

historiska människor inte förstår drivkrafterna hos de historiemedvetna. Det undersöks närmare i 

del II. Lööw understryker också ideologins roll och menar att frånvaron av det i debatten blir tydlig 

särskilt i frågan om ensamagerande terrorister. Den strategin utarbetades av 1800-talets anarkister 

men praktiken blir känd långt senare genom vitmaktrörelsen under namnet ”ledarlöst motstånd” 

och praktiseras av många grupper av den enkla anledningen att det är effektivt. Lööw understryker 

vidare att de farligaste rörelserna är de som är utopiska och millenariska i sitt tänkesätt, de som hyser 

idéer om historiens slut, om ödeskamp, och kräver att utopin ska realiseras inom en generation. 

Förstår man inte fienden är det svårt att bekämpa den. Tron att information löser problemen 

indikerar en uppfattning av rörelserna som antiintellektuella. Det är ett strategiskt misstag.  

 

Slutsatser – del I Vad säger detta om Säpos hotbildsanalys? Jag menar att den bekräftas 

av fokus på tankefigurer och att dessa bör sättas i samband med pragmatism, sociala omvälvningar 

och strider som sker i andra namn än vad de tillkännager sig med i formler för revolutionsanspråk. På 

så sätt kommer jag att utvärdera hur religionen islam är både relevant i sig och en språngbräda för 

annat. Att våldsbejakande islamism utgör den främsta hotbilden är till att börja med ett resultat av 

den gamla revolutionära vänsterns och högerns kollaps. Den radikala högerns trauma beskrevs som 

Berlinbunkern 1945, men det började 1943 med nederlaget i Stalingrad. Propagandaminister Joseph 

Goebbels frågar då 15 000 åhörare i Berlin: Vill ni ha det totala kriget? Det ville de, det fick de. Nordin 
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(2005) beskriver känslorna. Goebbels är entusiastisk över att de allierades bombräder drabbar rika 

och fattiga områden lika skoningslöst. Det var gott att det gamla borgerliga Europas ”så kallade 

framsteg” begravdes. Radio Wehrwolf hyllar revolutionen in i det sista: ”Tillsammans med kulturens 

minnesmärken störtas där också de sista hindren för vårt revolutionära mål. Nu när allting är i 

ruiner tvingas vi bygga upp Europa på nytt. Förut tvangs vi av den privata äganderätten till borgerlig 

återhållsamhet. Nu har bomberna i stället för att döda européerna endast störtat de fängelseväggar 

inom vilka de var inspärrade” (Radio Wehrwolf i ibid:204). Sent i april 1945 dinglar Mussolini i 

Italien och det kollektiva självmordet sker i Berlinbunkern, Tredje riket låg i ruiner. Men den 

revolutionära högern byggde inte upp Europa. Det blev startpunkten för kapitalismens gyllene era 

tillika den reformerta socialismen. Arbetarna ville inte ha revolution. De levde gott som tjänstemän 

och deras pensioner liksom socialdemokratin de röstade på var förenade med kapitalismens öde. 

Massarbetaren blev medborgare. Det är den revolutionära vänsterns trauma, menar jag, och på sätt 

och vis är det samma sak som socialismens triumf. Vad som sker som följd är temat för del II, men 

för nu kan vi sammanfatta det med den danska kommunisten Gotfred Appels begrepp den mutade 

arbetarklassen (Knudsen, 2007). De skulle aldrig göra revolution. Appel satsade sina kort på illegala 

celler och tredje världen istället. Leninismen återkom med den internationella terrorismen.  

David Finchers film Fight Club från 1999 fångar både Fin de siècle-stämningen och 

sextiotalsradikalismens ändhållplats, menar jag. Den handlar om en försäkringsagent med insomnia 

som fyller existensen med statuskonsumtion, men som upplever att tillvaron är kopior av kopior. Det 

är en postmodern konsumtionskritik vari Bourdieu möter Baudrillard. Agenten fantiserar om att 

dö i våldsamma olyckor på sina arbetsresor och infiltrerar stödgruppsmöten för dödligt sjuka, för 

att känna något själv, han är ”turist” i deras liv. Så lever han tills Tyler Durden framträder, en man 

som är allt han vill vara och som väcker honom till liv med ett våldsamt slagsmål. Durden förklarar 

konsumtionslivets tomhet och föreslår ”Lets evolve…” De rekryterar fler missnöjda konsumenter. 

De slåss man mot man och ”afterwards, we all felt saved”, då levde man i ett behagligt brus. Celler 

skapas, insatserna höjs, de genomför attentat mot konsumtionssamhället. Durden håller tal:  

 

I see in Fight Club the strongest and smartest men who’ve ever lived. I see all this potential. And I see it squandered. 

Goddamn it, an entire generation pumping gas. Waiting tables. Slaves with white collars. Advertising has us chasing 

cars and clothes. Working jobs we hate so we can buy shit we don’t need. We´re the middle children of history, man. 

No purpose or place. We have no Great War. No Great Depression. Our great war is a spiritual war. Our great 

depression is our lives. We’ve all been raised on television to believe that one day we all be millionaires and movie gods 

and rock stars. But we won’t. We´re slowly learning that fact. And we are very, very pissed off.    

 

Ilskan kanaliseras i Project Mayhem och försäkringsagenten börjar känna annat än ett behagligt brus: 

”I felt like putting a bullet between the eyes of every panda that would screw to save its species. I 
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wanted to pen the dump valves on oil tankers and smother all those French beaches I’d never seen. 

I wanted to bread smoke… I felt like destroying something beautiful.” Durden är inte sämre:  

 

In the world I see you´re stalking elk through the Grand Canyon forests around the ruins of Rockefeller Center. You´ll 

wear leather clothes that will last you the rest of your life. You’ll climb the thick kudzu vines that wrap the Sears Tower. 

And when you look down you’ll see tiny figures pounding corn, laying strips of venison in the empty car-pool lane of 

some abandoned superhighway.  

 

De maler majs och torkar viltkött i ruinstäder. Durden är sekelskiftets Marcuse med en dos Pol 

Pot. Project Mayhem är år noll. De ska spränga högkvarteren för kreditbolag, radera finanshistorien, 

skapa ekonomisk rättvisa och totalt kaos. Härvid inser försäkringsmannen att han själv är och hela 

tiden har varit Tyler Durden. Hans undermedvetna jag har sett till att hans medvetna jag inte kan 

hindra projektet och med Mao förklarat att om man vill göra en omelett så måste man knäcka några ägg. 

Försäkringsmannen bevittnar skyskraporna rasa och låter meddela: ”This is the beginning. Ground 

Zero… it’s going to be allright.” Vill man få en inblick i det autonoma svarta blocket, som 

kravallsemestrade land och rike vid millennieskiftet, så är Durdens mentalitet en spegelbild av 

ressentimentet. Men nu var det inte de utan al-Qaida som förvandlade finanskapitalets högkvarter 

till Ground Zero. Durden fick sitt stora krig och sin stora ekonomiska depression, men ingen 

revolution. Revolutionär vänster är uttömd. Den kan hoppas vinna revolutionen i revolutionen, 

men andra är bättre på det och därför hyser de på mer än ett sätt farliga förhoppningar om 

världsbranden. Det ironiska är att arbetarklassen kan leva Marx utopi, i steget från nödvändighetens 

till frihetens rike där man skulle kunna jaga på morgonen, fiska på eftermiddagen och recitera poesi 

om aftonen. Det är möjliggjort av arbetsdelning och maskinernas befrielse av människan (Scruton, 

2015). Den unga arbetarrörelsens utopiska dröm om åtta timmars arbete, fritid och vila är i alla 

händelser realiserad och vad man gör under skymning och morgonrodnad är upp till var och en.  

Men det är som bekant alla eller ingen som gäller. Läs Alain Badiou och Slavoj Žižek, 

de mest populära revolutionärerna. Där finns inget om materiella och sociala framsteg men gott 

om fantasier om apokalypsen, om ekonomiskt och ekologiskt kaos, om krig och kravaller som 

bildar den perfekta storm som kan välta allt över ända. Fienden är inte imperiet eller kapitalet, utan 

demokratin. De sätter hoppet till händelsen, the ”radical rapture” och uppmanar att ”prepare the 

terrain for the big battle to come” (Žižek, 2012:108). Förortskravaller, Occupy, arabiska våren och 

liknande s.k. ”farliga drömmar” är inte historia utan tecken från framtiden, fragment av en utopisk framtid, 

skriver Žižek. Kommunistens uppgift är att ”watch for signs of the apocalypse”, vilka är ”hidden 

from the majority of mankind” (ibid: 131). Badiou blottar sig på ett enastående sätt när han 

beskriver kommunismens återtåg på en konferens i London, 2009. Salen är överfylld med unga 
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människor och de bästa av de sanna filosoferna. Alla är entusiastiska och förvånade, inklusive Badiou, 

över att ordet kommunism som varit dött i tre decennier nu plötsligt är tillbaka. Lika plötsligt 

skriver Badiou att han och Žižek har arrangerat händelsen och att: ”All had carefully read the 

proviso to which all participants had to subscribe: whatever their approach, they had to agree that 

the word ‘communism’ can and must now acquire a positive value once more” (Badiou, 2015:27).  

Remarkabelt. Den revolutionära högern av klassiskt snitt har heller inte rest sig efter 

sitt trauma. Jag skall nu ange varför det är rätt att rangordna jihadismens hot högst och ange vilken 

roll religionen har. Graeme Wood (The Atlantic, Mars, 2015) argumenterar att IS särskiljer sig 

genom att de kallar sina föregångare för avfällingar och betraktar al-Qaida som gårdagens nyheter. 

Bin Laden trodde inte att kalifatet skulle uppstå i hans livstid, han hade konkreta politiska mål. IS 

är annorlunda. De söker territorium och vill frambringa en medeltida ordning och apokalypsen. 

Slutstriden är mot Rom. Shiiterna är dödsfiender eftersom de betraktas som innovatörer och som 

därmed menar att Koranen inte är perfekt. Wood understryker att religion är vad utövarna gör den 

till. Han citerar Bernard Haykel, en av experterna på IS teologi: “It’s this ‘Islam is a religion of 

peace’ mantra…/ Slavery, crucifixion, and beheadings are not something that freakish [jihadists] 

are cherry-picking from the medieval tradition”, utan IS-soldaterna är “smack in the middle of the 

medieval tradition and are bringing it wholesale into the present day.” Att kalifatet utropas innebär 

för vissa en plikt att ansluta sig, samt att gamla lagar återaktualiseras. Wood skriver att Bin Laden 

ansåg att fantasier om apokalypsen var något som de obildade massorna höll på med. Den praktiska 

betydelsen av detta är, menar Wood, att om man vet vad profetian och kampen går ut på, då är det 

också möjligt att i viss mån förutse fiendens drag. Med al-Qaida var det inte så. 

Marty Kaplan (The Huffington Post, 20/11-15) är inne på samma spår i en kritik av 

tendensen att kalla IS för barbarer och nihilister som kidnappat en religion. Kaplan understryker 

hur nihilism är en konsekvens av att förlora tro. Det är tveklöst så att “extremist jihadism is a consequence 

of faith, not a consequence of losing faith” och det går inte att säga att jihadisternas dåd är “a 

consequence of their concluding that Allah is dead, which is what calling them nihilists would 

mean.” Nihilism har i högsta grad med religion att göra, men inte som politiker och kritiker tror. 

Rörande jihadisterna är det så att: ”we’re the nihilists. The sensual pleasure we take in life, they 

view as a sign of our decadence. Our modernity is a threat to moral order. We are infidels.” 

Nihilismen är en del av det västs kulturarv, inte islams. Jag håller med, men det finns två sanningar. 

Det har inte med relativism att göra, utan komplexitet. IS är en bricka i maktspelet om Mellanöstern 

där många väger in sina intressen. Men till skillnad från vad konspiratoriskt lagda tror så har det 

inte med Israel, och i allt mindre grad, med USA att göra. De regionala staterna är högst inblandade, 

liksom statslösa folk och Ryssland. Det som utspelar sig är ett nytt kallt krig där de varma krigen 
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sker genom ombud. Turkiet är en ärkefiende till Assad i Syrien, till kurderna och historiskt till 

Ryssland, de har underlättat för IS. Saudiarabien och Qatar bekämpar Irans inflytande, som skickar 

egna trupper och engagerar dess förlängda arm i Libanon, Hezbollah (konflikten utspelas i Syrien, 

Irak och Jemen). Det finns en sunni-axel och en shia-axel. Syriens allierade Ryssland har regionala 

intressen och behov av att via shia-axeln nå medelhavet. David Ignatius (The Atlantic, oktober, 

2015) sammanfattar situationen: “Syria seems increasingly like one of those Agatha Christie books 

where every character has had a hand in the crime.” 

Der Spiegel-journalisten Christoph Reuter (Spiegel Online International, 18/4-15) 

beskriver mycket avslöjande IS struktur och syfte, baserat på originaldokument fråntagna Haji Bakr, 

en dödad IS-strateg. Bakr var Baathist och tidigare anställd i Saddams säkerhetstjänst. Han satt på 

ritningarna över IS. Dokumenten avslöjar en tålmodig planering för att infiltrera samhällen i Syrien, 

lägga dem under kontroll och skapa språngbrädan varmed Baathpartiet återtar Irak. Det handlar 

inte det minsta om islamsk tro, skriver Reuter, Bakr “believed that fanatical religious convictions 

alone were not enough to achieve victory. But he did believe that the faith of others could be 

exploited.” Planen sätts i verket efter USAs beslut att upplösa irakiska armén. Tusentals arbetslösa 

sunnitiska officerare förbannade att shia fått makt. I fängelser knyts kontakter med jihadister. De 

delar mål och gör gemensam sak. Syriens kaos gav chansen. De valde en komplicerad men effektivt 

rekrytering – utländska fanatiska krigare. De kunde mobiliseras vart som helst, de föredrog inte 

sina hemstäder och tog inte paus för att hjälpa familjen med annat. Framförallt kände de ingen och 

visade ingen nåd. Taktiken var lika enkel som genial, men utan Saddams styrkor hade det inte varit 

möjligt att göra soldater av dem. Med sina svarta dräkter kan ingen uppskatta dess nummer. Blir 

de inklämda tar de av dräkterna och försvinner i jeans och t-shirt. Med det började erövringen. 

Reuter varnar för att fokus på terrorhotet negligerar den intrareligiösa dimensionen mellan shia och 

sunni som löper risken att spilla över till fler länder, och då kan IS propaganda om apokalypsen bli 

verklighet. Taktiken att vinna slag fungerade. Vem vinner strategin, kriget? Jag finner det rimligt att 

två rörelser är verksamma på samma gång. Religiösa fanatiker följer sin extrema tolkning och 

sekulära nationalister har dragit slutsatsen att religion är den enda möjliga mobiliserande kraften.  

En sista återkoppling till texterna i del I ger följande slutsatser: Grays påstående att 

all jihadism är moderna fenomen är fel. IS är ultrakonservativa och moderna, det är giltig slutsats 

och framgår inte minst av den geopolitiska dimension som Gray helt utelämnar, men analysen av 

Baathpartiet är korrekt. I jämförelse med vad Koselleck skriver om de kristna radikalerna ser vi att 

islam har samma problem som kristendomen hade med sina heretiker. Den officiella religionen har 

inte kuvat de radikala. IS accelererar historien, det är en plikt och profetian har en disintegrerande 

verkan på hela regionen och religionen. Cohns emfas på befolkningsökning och förändringar av 
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traditionella levnadssätt är tveklöst relevanta och hans fem kriterier uppfylls av IS (profetian är 

kollektiv, territoriell, omedelbar, total och mirakulös). IS agerar mot korruption i de arabiska 

länderna och ”prästerskapet”. De är grymma som tafurs och antisemiter liksom dem, och de har i 

leden f.d. knektar som kastat gamla rustningar. Med all säkerhet är grymheten planerad för att få 

fienden att fly före strid. Nu som då utkämpas religiösa krig i ekonomiska och geopolitiska intressen 

och omfattar stater, irreguljära trupper och eliter som tar sig rätten att tolka Guds ord på andra sätt 

än den officiella traditionen förordar. IS påvisar också, likt Müntzer och Bockelson, formler för 

revolutionsanspråk, vad är genuin fanatism, vad är opportunism? Det finns vidare revolutioner 

inom revolutioner (inom arabiska våren) och prästkungar som styr med utländska livgarden.  

Men om grymheten hos insurgenter är evig så finns det en skillnad hos staterna som 

bekämpar dem. I äldre tid hade Falluja, Raqqa och Mosul (IS-fästen) med hög sannolikhet krossats 

efter omringning och svält. Civila hade inte skonats. Det finns idag en annan kodex (även om Assad 

är nära historien). Det är en skillnad som gör det svårare att bekämpa en fiende som använder sig 

av asymmetrisk krigsföring och gerillataktik, vilket i sig är gammalt som kriget. En annan skillnad 

är att religion är tillbaka. Tusenårsriket är inte vetenskapligt sekulärt, historien har vridits tillbaka. 

Men Cohn har fortfarande rätt om den revolutionära staten – vad IS potential är har de visat – 

därför är de hot nummer ett, i när och fjärran. IS är ensam messiansk herre på täppan; att de önskar 

uppnå historiens slut inom en generation, som Lööw påtalade, är centralt i hotbildsanalysen. Jag 

kan därmed dra slutsatsen att det är först när en aktiv messianism om en unik framtid, eller en guldålder, 

förenas med en radikal totalitarism som händelseförloppen som sådana radikaliseras. 

Del II behandlar samtiden och bygger vidare på de idéer som del I tog fasta på om 

ett skuldkomplex, om fenomenet där kamp för rättvisa avlägsnar sig från konkreta förhållanden, 

och de frågor som Popper reste. Det handlar mycket om reaktionen mot det våldsamma 1900-talet 

och om politiska alternativ som försöker undvika det förflutnas fällor. Men det medför andra 

otippade problem till frågan om radikalisering, menar jag. Del II börjar med en beskrivning av det 

fenomenet och övergår i att beskriva framväxten av en identitär vänster och höger. Sedan 

utvärderas de olika mentaliteterna som fångas upp och vad deras roll är i radikaliseringsprocessen, 

i idealtyper som relativisten, apologetikern, identitären, den sista människan, ressentimentmänniskan och 

privatmänniskan (och deras relation till terroristen och revolutionären som behandlats i del I) Förenade 

mentalitetsdrag analyseras, men också konkreta förbindelser samt hur även olikheter har en tendens 

att förstärka radikaliseringsprocessen. Avslutningsvis behandlas avradikalisering och möjliga vägar 

framåt. 
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Del II – Radikaliseringens postmoderna ideal 

 

Den stängda och pjoskade mentaliteten I The Closing of the American Mind från 1987 

beklagar Allan Bloom mentaliteten hos unga studenter som lärt sig att relativism är en förutsättning 

för öppenhet och att starka övertygelser leder till förföljelser. De tror inte att dygd är att rätta sina 

fel, utan håller för sant att inget enskilt rätt finns. De försvarar inte åsikter utan bemöter dem med 

att sanning beror på perspektiv. Bloom frågar: hur lever man utan en delad vision om det allmänna 

goda? Förr kritiserade progressiva konstitutionen för att jämlikheten var otillräcklig. Reaktionära 

motsatte sig densamma, den inkräktade på deras organiska kultur. Medborgarrättsrörelsens visade 

med konstitutionen att majoritetsbefolkningen inte levde upp till sin egen standard (frihetsidealen 

var inte för alla). Nya rörelser förändrade läget. Black Power strävade efter partikulär identitet, inte 

universalism. Bloom anser att utbildning har övergivit sitt ursprungliga syfte: det goda livet och 

ambitionen att förstå och lära av andra. Idén att värden är relativa eftersträvar öppenhet men det 

innebär en stängning. Kulturrelativism är introspektion, inte genuin kunskap om den andre. 

Insikten stannar vid att väst är en kultur bland andra som inte kan tro sig vara bättre men ”if the 

students were really to learn something of the minds of any of these non-Western cultures—which 

they do not—they would find that each and every one of these cultures is ethnocentric. All of them 

think their way is the best way, and all other are inferior” (Bloom, 2012:36). 

Tre decennier senare, i The Coddling of the American Mind (The Atlantic, september, 

2015), skriver Lukianoff och Haidt: “Something strange is happening at America’s colleges and 

universities. A movement is arising, undirected and driven largely by students, to scrub campuses 

clean of words, ideas, and subjects that might cause discomfort or give offense.” Essän behandlar 

mikroaggressioner, trigger warnings, trygga platser och bekännelser som: “I’m a liberal professor, and my 

liberal students terrify me.” Mikroaggressioner är ”small actions or word choices that seem on their 

face to have no malicious intent but that are thought of as a kind of violence nonetheless.” En 

Trigger Warning varnar för sådant som kan utlösa trauman (otrygga platser) och kan krävas av 

juridikstudenter som inte vill undervisas i lagstiftning för vissa hemska brott. Enligt universitetens 

styrdokument kan både meningarna var är du född? och jag är färgblind, jag ser inte ras ses som 

mikroaggressioner. Det ena frammanar känslan att vara annorlunda, det andra förnekar det. 

Fraserna America is the land of opportunity och I believe the most qualified person should get the job är också 

mikroaggressioner. Hur hamnade vi här, frågar Lukianoff och Haidt, i vad de kallar ”The flight to 

safety”? Det handlar om mer än politisk korrekthet, menar de. Det är resultatet av viljan att skapa 

välbefinnande för sköra psyken där den förolämpade har tolkningsföreträde. Uppfostringsmetoder 

förklarar en del, men inte att kritiskt tänkande, det sokratiska idealet där man lär hur man tänker, 
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inte vad man ska tänka, blivit utbytt mot censur. Personal räds elektroniska mobbar: ”Everyone is 

supposed to rely upon his or her own subjective feelings to decide whether a comment by a 

professor or a fellow student is unwelcome, and therefore grounds for a harassment claim. 

Emotional reasoning is now accepted as evidence.” Det som inte är välkomnande är trakasserier. 

När sådana tolkningar institutionaliseras är det inte förvånande, menar författarna, att studenter 

protesterar mot ett rättat grammatiskt fel där läraren “had noted that a student had wrongly 

capitalized the first letter of the word indigenous. Lowercasing the capital I was an insult to the 

student and her ideology.” Att en student som satiriserar hysterin får sin korridor vandaliserad och 

hälsningen ”Everyone hates you, you violent prick” är också att vänta, studentens satir är ju våld.  

Lukianoff och Haidt visar hur liberaler räds en ny generation liberaler. Bloom ger en 

konservativ kritik av hur liberaler fördärvat liberal utbildning. Två idealtyper finns ovan: relativisten 

och identitären. Den ena är post-historisk, den andra har återfunnit historia och rötter. På sätt och 

vis har de smält ihop. Jag menar att det förklarar varför tal om våldsbejakande extremism inte tas 

på allvar. Den som är skolad att relativisera vet att formulera apologier. Viktiga delförklaringar finns 

också till frågan varför välartade civilingenjörer blir IS-soldater och varför radikal höger växer i takt 

med inflytandet från ”progressiva”. För att nå dit måste vi först gå tillbaka till sextiotalet. 

 

Identitärer från vänster 1968 i väst är revolutionsåret för revolutionärer utan missförhållanden, 

en medelklass enades istället av gerillakrigare i tredje världen. Den politiske författaren Paul 

Berman, själv del av revolten, anser att 68-rörelsen och identitetspolitiken under 1970-talet 

förklaras av ett illegitimitetskomplex. Jag återger hans testamente här. Studenterna led av sina 

privilegier. Långväga solidaritet blev generationens religion, menar Berman, och den enda 

uthärdliga identiteten blev att agera för de förtryckta: “I struggle on behalf of others, therefore I 

am” (Berman, 1997:33). Aktivism bearbetade skulden. I fängelse, på pilgrimsfärd till revolutionen, 

eller i underjorden, i detta kunde de känna sig till freds moraliskt. Rörelsens radikalisering förklaras 

inte av att våld blir ett medel när vänstern disintegreras. När studenter skapar stadsgerillor som 

Weather Underground och Symbionese Liberation Army var motkulturen högst levande. Beväpningen var 

en logisk följd av ideologin: “Guerrilla leftism was…/ merely New Leftism, intensified. It was 

hardness, hardened” (ibid:92). Men revolutionen uteblev och 1970-talet blev en gyllene era för 

sekterism. Merparten tröttnade och började antingen leva normala eller normbrytande men 

undandragna liv. En slutsats blev att retoriken varit arkaisk. Arbetaren de föreställt sig fanns inte, 

än mindre Maos bonde. En kult av vilja hamnade i cynism, skriver Berman. Det är 

identitetspolitikens ursprung. Nya vänstern hade betraktat kvinnors frigörelse och sexuella 

minoriteters rätt som småborgerliga i relation till kampen i tredje världen. Det gick inte mer: ”It 
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was leftist antiquity on the one side, gender-role ultra-modernity on the other. And between the 

antique and the ultra-modern, a strictly domestic war broke out, invisible to the outside world, 

devastating to the inside world” (Berman, 1997:114). Berman beskriver hur en revolutionär 

självrannsakan tar vid i form av intern gruppterapi som snabbt urartar och han menar att det är 

”the ancestor of the infamous ’political correctness’” (ibid:115). En bit in på 1970-talet talades 

samma gamla språk. Uppmaningar om terror och mord var okontroversiella, men skrevs något 

kränkande om kvinnor eller homosexuella tog det hus i helvete. Här ger Berman sin något unika 

tolkning av nya vänsterns nedgång. Det var inte så mycket det att Vietnam och liknande frågor 

upphörde att vara ledstjärnor. Det handlade om att indignationen över privilegierna inte längre var 

legitim. Hela grupper av förtryckta fanns i rörelsen, på grund av kön och sexualitet. En del bar på 

historiens förtryck i skinnet. Den nya vänsters illegitimitetskomplex var en illusion, skriver Berman, 

och moralkrisen upphörde då handling och identitet inte längre var ett och detsamma: “You were 

already yourself merely by being a woman, or a homo-sexual, or a member of an ethnic group…/ 

The new criticisms made the New Left suddenly look old” (ibid:119 f.).  

Identitet baserad på kommunitet, kultur och essens tog vid. Berman understryker att 

identitetspolitik är progressiv då den frigör människor ifrån sammanhang som förnekar dem. Men 

tryckande aspekter finns, menar han: att den som reduceras till en identitet förutsätts vara som alla 

i sin grupp och att kritik mot en individ anses attackera en hel grupp är ett intellektuellt haveri. 

Berman redovisar dock inte de teorier som rev ner bygget. Jag anger därför några av de viktigaste.  

Foucault kritiserade marxismen för att den bortsåg ifrån maktutövning på detaljnivå 

och inte hängde med teoretiskt under revolten -68, då maktens natur ställdes i öppen dager. Normer 

är centrala säger Foucault. Institutioner formar människor, men maktordningar internaliseras också 

av människorna själva. Foucault kallar detta för sanningseffekter. Makten är inte uteslutande 

repressiv, konservativ och juridisk, den är produktiv och förstås som ett nätverk som genomsyrar 

hela den sociala kroppen och har vuxit fram i takt med att samhällsförändringar krävt mer effektiv 

disciplinering. En ny befolkningskontroll, s.k. biopolitik, behövs när samhällslivet och människor 

blir mer rörliga. Hur förhindras t ex folklig solidaritet gentemot brottslingar och rebeller? Genom 

att brottet omdefinieras – det som tidigare uppfattades som ett brott mot härskaren blir uppfattat 

som ett brott mot samhället, mot alla, och individens brottslighet undviks genom att skapa vetskap 

om övervakning, inte moralisk påverkan. På så sätt övervakar befolkningen varandra och sig själva. 

Detta är maktrelationer som går bortom staten, de penetrerar kroppen, familjen, sexualiteten. 1968 

utmanade ordningen eftersom normer bröts. Makten är överallt men även motståndet och det finns 

lika många revolutioner som det finns subjektiviteter (Foucault, 2012). Innebörden av detta kan, i 

min mening, förtydligas med en hänvisning till Louis Althusser som menade att inget samhälle kan 
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existera utan ideologi. Ideologi produceras och reproduceras av s.k. ideologiska statsapparater 

såsom media och skolans läroplaner samt av religiösa institutioner etc. Ideologi reproduceras vidare 

i familjer, kvarter och på arbetsplatser av budskapets mottagare. En motvikt till det är en proletär 

klasståndpunkt som produceras av partiorganet och sprids via revolutionära celler (Althusser, 

2014). Men, då menar jag att eftersom de nya radikalerna övergav klasskampens primat applicerades 

samma praktik med ett annat idéinnehåll på hela samhället, för dem den sociala fabriken. Ideologi och 

”sanning” är oumbärliga och därför är det oumbärligt att formulera egna hegemoniska projekt.  

Detta var Ernesto Laclau och Chantal Mouffe framgångsrika med på 1980-talet, i en 

socialistisk strategi baserad på ekvivalenskedjor mellan nya sociala rörelser. De ansåg, inspirerade 

av Antonio Gramsci (den enda marxistiska teoretiker som deras postmarxism bevarade) att makten 

upprätthålls diskursivt i kulturen. Gramsci försökte besvara hur en minoritet (kapitalistklassen) 

kunde styra en majoritet med objektivt motsatta intressen. Han fastslog att ett särintresse hade 

lyckats etablera sig som sunt förnuft. Det samtycket, ett historiskt block, etableras i kulturen och 

måste utmanas i positionsstrider. Men istället för arbetarklassen skiftade Laclau och Mouffe fokus 

till de nya sociala rörelserna. De är inte klassrörelser utan identitetsbaserade grupper som kämpar 

för erkännande. I avancerade ekonomier handlar politik om krav på mer långtgående rättigheter. 

Deras politiska teori kan, menar jag, liknas vid medborgarrättsrörelsens stöd i konstitutionen, men 

här handlar det om subjektiviteter och identiteter som finner stöd i demokratins idé. Projektet är 

”radically libertarian” (Laclau och Mouffe, 2014:136). Det handlar om att avskaffa former av icke-

ekonomisk underordning som socialismen inte kan radera. De nya rörelserna medför en radikal 

politisering av sociala relationer. Nya rum öppnas där pluralitet och diversitet mångfaldigas och det 

sociala förvägras ett sätt att vara. Enligt Laclau och Mouffe leder förnekandet av det socialas öppna 

karaktär och försöken att stänga det till totalitarism, både till höger och vänster. De är emot 

marxismen eftersom de anser att idealiserandet av arbetarklassen är essentialism, samt att synen på 

arbetarklassen som det enda revolutionära subjektet innebär en stängning av det sociala.  

Laclau och Mouffes anti-essentialism är dock inte det enda budet på identitetspolitik 

från vänster. Följande exempel är belysande: Dorothy E. Smith etablerade begreppet ”standpoint 

theory” i syfte att åstadkomma en nystart för kvinnostudier samt att kritisera vad hon uppfattade 

som en patriarkal västerländsk idé om vetenskaplig objektivitet (ett priviligierat manligt, vitt och 

heterosexuellt perspektiv). ”Womens standpoint” flyttade fokus från objektet till subjektet och 

pläderade för att kunskap bara nås genom direkta och förkroppsligade erfarenheter (Smith, 2012). 

Patricia Hill Collins höll med om kunskapsteorin men menade att vithet dominerar det kvinnliga 

perspektivet. Om klass, ras och kön appliceras är svarta kvinnor underordnade i alla läger, ännu 

mer om sexualitet adderas. Men att addera olika förtryck i en och samma person är att reproducera 
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den västerländska kvantifierande vetenskapen. Man ska istället, menar Collins, se hur alla grupper 

har partiell och situerad kunskap och undvika att uniciteten hos någon inkräktas på (Collins, 2012). 

Efter Collins kom fler reservationer, t ex skillnaden om en svart kvinna är från Karibien eller Afrika. 

Dörren till Laclau och Mouffes ekvivalenskedjor är stängd, menar jag, och mentaliteten är stängd i 

Blooms mening. Även om marginaliserade perspektiv framträder är teorierna definitionsmässigt 

inskränkta. Konservatismens kännare, Jerry Z Muller, sammanfattar begreppet motupplysning som 

övertygelsen att värderingsfrågor är olösliga. Romantikerna menade att mångfald är ett värde i sig 

och att kulturer är inkommensurabla men likvärdiga. Enligt Herder förstör universalismen det 

partikulära som ger människan mening och sammanhang. Kulturella gruppindelningarna vilar inte 

på rationella grunder och kan inte bedömas rationellt (Muller, 1987:15).  

Hur kommer det sig att progressiva blivit reaktionära och medborgarrättsrörelsens 

universalism ersatts med åtskillnad? Sociologen Orlando Patterson (2012) har en förklaring som 

påminner om Bermans. Med begreppet outrage of liberation beskrivs fenomenet där vreden över vad 

som gjorts historiskt mot en minoritetsgrupp växer ju mer jämlik gruppen blir med majoriteten, 

vilket sammanfaller med tillgång till positioner som de tidigare var exkluderade ifrån, som 

universitet och media. Partikulärt identitetsskapande är förståeligt på sättet avhumaniserande ord 

bejakas för att återskapa en kollektiv självkänsla samt att rasbegreppet behövs då färg inte kan 

döljas, som etnicitet eller kultur. Men konsekvensen är att de som inte tror på biologiska skillnader 

upprätthåller rasbegreppet och det spelar motståndaren i händerna, rasismen. Problemet är att 

erkännande baseras på styrka genom nummer (demografi) istället för jämlikhet och att det förlegade 

rasbegreppet skapar kryphål för rastänkande: ”the liberal intellectual community has revived the 

’race’ concept as an essential category of human experience with as much ontological validity as 

the discarded racist notion of biologically distinct groups” (ibid:431).   

 

Identitärer från höger Den nya radikala högern är 68-rörelsens okända arv. Dess epicenter är 

Paris och Gramsci är husgud även här. De är antidemokrater men de brukar inte rasbegreppet utan 

talar om kultur, kommunitet och identitet. Strömningen utgör en brokig skara och inte sällan har 

personer i rörelsen inlett sin politiska bana på den yttersta vänsterkanten. Rachel Haywire lämnade 

den autonoma rörelsen för konservativ högeranarki i reaktion mot vänsterns humanism, dagens 

religion. Haywire vill ha det totala kriget mot moderniteten, autonomi och en ny identitär ordning. 

Den progressiva eliten är de som läser rätt texter och dricker rätt drinkar, skriver hon. De är 

snobbar som försvarar den politiskt korrekta ordningen och bejakar perfekta offer som lindring 

för sin privilegieskuld, men de föraktar majoritetskulturens arbetande skikt. Haywire beskriver hur 

arbetarklassen som tidigare idoliserades nu föraktas med anledning av att de står längst bort ifrån 
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mentaliteten som råder på campus och i de liberala cirklarna. En annan bärande kritik är att Haywire 

menar att den progressiva attityden har blivit en tillgång på marknaden, en social hävstång. När 

motkulturen är dominerande utnyttjas minoriteter som medel för status och profit: ”The kids who 

called you a fag are leading the Pride marches, and the men who called you a whore are saving the 

women” (Haywire, 2015:32). Majoriteten är naturliga tjänare: ”They are ‘subverting the dominant 

paradigm’ by conforming to the dominant paradigm of subversion. They are protesting themselves 

into a mindless abyss of postmodernism and calling it radical transgression” (ibid:33), och de kan 

uppslukas av vilka krafter som helst. Haywire ger tio tips till det nya paradigmets förlorare (vilka 

jag sammanfattar kärnan av), med hälsningen ”Cheer up, cynical white man! Let me hand you a 

lollipop against liberalism” (ibid:37). 1. Lär dig fiendens språk och vänd det mot dem. 2. Skriv om 

narrativet. 3. Få människor att byta rum (från vänsterns cirklar). 4. Acceptera att högern är 

proletariatet. 5. Engagera damen i lokalbutiken med samtal. 6. Bli eliten och mästra estetiken, sälj 

slogans (vilket vänstern traditionellt dominerat). 7. Fördöm den vita liberalen som hatar de vita. 8. 

Lämna huset, interagera med andra kontrarevolutionärer. 9. Sänk inte svärdet, du kämpar i dygdens, 

meritens och restorationens namn. 10. Omfamna viljans makt. Problemet enligt Haywire är inte 

multikulturalism i sig utan att så många inte finner sin egen identitet. Etnisk eller inte. Om hon 

tidigare kämpade för de 99 procenten i Occupy-rörelsen söker hon nu frihet från massan och dess 

prästerskap. Nya högerns upphovsman (som inte själv räknar sig dit) är den franske filosofen Alain 

de Benoist. Laclau och Mouffe varnade för honom, i en välkomponerad sammanfattning: 

 

de Benoist, declares openly that the French Revolution marked one of the fundamental stages of degeneration of 

Western civilisation – a degeneration which began with Christianity, the ‘Bolshevism of Antiquity’. He further argues 

that it is the spirit itself of the 1789 Declaration of the Rights of Man which has to be rejected. Skilfully recapturing a 

series of libertarian themes from the movement of 1968, Alain de Benoist considers that in attributing a fundamental 

role to universal suffrage, democracy places all individuals on the same level and fails to recognize the important 

differences among them. Thence derives a uniformization and massification of the citizenry, upon whom is imposed 

a single norm which shows the necessarily totalitarian character of democracy. In the face of the chain of equivalences 

equality=identity=totalitarianism, the new right proclaims ‘the right to difference’, and affirms the sequence 

difference=inequality=liberty. De Benoist writes: ‘I call “right-wing” the attitude which considers the diversity of the 

world, and hence inequalities, as a good, and the progressive homogenization of the world, favoured and brought 

about by the bimillennarian discourse of the totalitarian ideology, as an evil’. It would be an error to underestimate the 

importance of these attempts to redefine notions…/ (Laclau & Mouffe, 2014:157 f.). 

 

En varning för döva öron. Anledningen är, menar jag, att beröringspunkterna med revolutionär 

vänster är slående, delvis även med identitär vänster. Vänstern läser högerradikaler som Carl 

Schmitt och Heidegger och högern Gramsci (för förbindelser, se: Lévy, 2009). En titt på den 

svenska identitära högerns forum Motpol (titulerad ”Höger om åsiktskorridoren”) visar samband. 
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Där finns teoretiska begåvningar med radikal vänsterbakgrund. Bloggen Oskorei ger initierade 

introduktioner av en mängd vänsterteoretiker och understryker tematik som är relevant för den 

identitära högern. Postmoderna och poststrukturalistiska tänkare som Baudrillard och Foucault, 

situationisten Debord, och Badiou och Žižek ges plats. Men även vänsterns bortglömda gestalter, 

som Blanqui, och teoretiker som i princip är okända även för skolade vänsterradikaler, som Jacques 

Camatte och Amadeo Bordiga. Merparten av tänkarna som behandlas och säljs via Arktos, det 

associerade förlaget, är nya franska högern och den tyska radikalkonservativa strömningen, men 

även Grays bok om al-Qaida har saluförts där – det är en figur som attraherar både vänster och 

höger. Haywire säljs där och det hon skriver praktiseras med snygg design och en shop som säljer 

t-shirts med motiven de Benoist och Julius Evola, istället för Che Guevara. Avståndstagandet från 

fascism och nationalsocialism är explicit och det är också vad som skiljer ny från gammal radikal 

höger. Den nya högern sysslar med metapolitik. Friberg, som står vid rodret på Motpol, förklarar 

hur begreppet är hämtat från Gramscis analys av vad som möjliggör beständig politisk makt:  

 

Metapolitik handlar helt enkelt om att påverka och forma människors tankar, deras världsbild, deras begrepp. Först 

när det metapolitiska arbetet rönt framgång och befolkningen känner behovet av skifte som en självklar nödvändighet 

börjar den politiska makten – som då lösgjorts från allmänhetens konsensus – att vackla, för att slutligen falla, eller helt 

odramatiskt vissna bort och lämna plats för något annat. Metapolitiken kan därför ses som ett samhällsomvandlande 

krig på världsåskådningens, tankekonstens och kulturens nivå. Ett kulturkrig som vänstern lärt sig att bemästra och 

fram tills nyligen nästan varit helt ensamma om att utkämpa i modern tid.” (Friberg, Motpol, 20/11-15) 

 

Vad vill de? Globaliseringens ordning ska bort och svensk identitet och kultur tillbaka. Personen 

bakom nämnda blogg presenterar sig som höger i kulturella och vänster i ekonomiska frågor. Social 

trygghet, rättvisa, ekologisk hållbarhet och antiuniversalism är drivande ideal, skillnader är något 

att uppskatta och värna om. Det aristokratiska idealet att realisera sin potential finns och kritiken 

mot massinvandring och det mångetniska samhället förs fram mot bakgrund av förlust av identitet, 

tradition och sammanhang. Andra ideal är självorganiserade lokalsamhällen, ideal som ligger mellan 

anarkism och konservatism. I jämförelse med identitär antiuniversalistisk vänster, och baserat på 

de geopolitiska texter man finner på Motpol, är skillnaden möjlig att förklara på ett mycket enkelt 

sätt. Högern bejakar skillnader och understryker inkommensurabilitet på samma sätt som vänstern, 

men drar slutsatsen att det är bättre att relationerna mellan olika kulturer och civilisationer är 

åtskilda av nationella och kontinentala gränser, istället för att trängas inom dem. En annan identitär 

högerman, Guillaume Faye, anger att en rad sammanfallande katastrofer (ekonomiska, ekologiska, 

teknologiska och demografiska) är att vänta om samhället fortsätter på sin inslagna kurs. Europa 

koloniseras av globala syd och religiösa fanatiker. Men problemen ligger i grunden i kapitalismen och 

den liberala demokratins sekulära religion. Världen rusar mot en brytpunkt: ”mini-catastrophes reinforce 
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one another, multiplying their effects among one another to produce a mega-catastrophe” (Faye, 

2012:24). Det troliga scenariot är att omkring år 2030 börjar människor dö som flugor på grund av 

brist på livsmedel och medicin. Jordens befolkning stabiliseras på omkring 300 miljoner. Människor 

flyr städerna. Naturen tar över. Bara gäng lever i städer och de gör räder mot landsbygden där 

människor lever av hantverk, jakt och jordbruk. All industri är borta. Europa återvänder till tidig 

medeltid och tredje världen degenererar till den neolitiska erans start. Alla nationalstater försvinner. 

Stamsamhället tar vid. Det blir krig om resurser. De stora religionerna överlever men hedningar 

framträder. Sen stabiliseras ordningen och jorden läker. Förmodligen är människorna lyckligare än 

idag. De kan skapa en ny metafysisk ras och grunda en mer stabil och etisk civilisation. Det är en 

metamorfos, inte apokalypsen. Faye menar sig beskriva framtiden rationellt och vetenskapligt och 

det är inget att förtvivla inför: ”My diagnosis is ruthless. But every death is followed by a birth, a 

reincarnation” (ibid:216). Klockan må slå midnatt men Sol Invictus, solen föds alltid på nytt. Det är 

Fight Club komplexet, Lets evolve. Boken heter Convergence of Catastrophes, den perfekta stormen. 

 

Islamistisk identitet Radikal islamism kvalar politiskt in på högerskalan, den är reaktionär, 

men islamismen är mångfacetterad – den är både konservativt reaktionär och modernt revolutionär. 

Buruma och Margalit identifierade en destruktiv utveckling där de konservativa smält samman med 

de moderna. Den överväldigande majoriteten av muslimer, även djupt konservativa, är inte en part 

i radikaliseringens ekvation. Det är om dem som Bloom säger: identitetsbaserade grupper tycker 

att de lever det rätta livet, de vill leva så och sköta sitt. Men minoriteten som utgör problem växer.  

Inledningen nämnde ett ressentiment. Bernard Lewis (2003 & 2004) menar att frågan 

vad gick fel? debatterats i över tre hundra år i den islamska världen. Hur gick man från att i sekler ha 

varit överlägsen i allt till motsatsen? All modernisering misslyckades. Att söka svar i ett fel gentemot 

religionen är väntat, menar Lewis; islam led av ett djupt identitetsproblem. Wahhabismen är en respons 

redan på 1700-talet som sökte en återgång till grunderna, fundamenten. Angreppen var, som idag, 

främst riktade mot de i de egna leden som ville modernisera religionen och samhället och avfällingar 

från den rätta tron. Fundamentalisterna bildade en allians med huset Saud, ottomanernas nemesis. 

Men utan oljerikedomarna och kalifatets upplösning hade fundamentalisterna förblivit obetydliga 

sekter. Med oljan och saudiernas kontroll över Mecka och Medina får ”Saudi politics and Wahhabi 

doctrines…/ a solid finacial foundation” (Lewis, 2003:126). När socialism och panarbism rasade 

blev radikal islamism alternativet för många, bildade som obildade, skriver Lewis. Med oljeexporten 

exporteras en extrem version av islam vars modernitet är urskillningslösa mord på civila som inte 

stöds av traditionen för jihad, tillägger han. Norell (2015) understryker att ideologins spridning från 

Saudiarabien, under namnet salafism, tog verklig fart efter iranska revolutionen 1979. Radikaler tog 
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kontroll över utbildningsväsendet och det avspeglar också shia-sunni konflikten. Detta kan kallas, 

menar jag, en islamistisk radikalkonservativ strömning som väcker liv i slumrande tankefigurer. En 

gångbar term för att skilja de strikt ultrakonservativa från de mer modernt opportunistiska är B-H 

Lévys begrepp ”fascislamism” (Lévy, 2009) eller Mailise Ruthvens ”islamofascism” (Slate 

Magazine, 22/10-07). Men i sådana fall med betoning på religion som ett medel för att uppnå 

politisk totalitär makt. Även om radikala islamister använder demokratin är det som ett medel för 

att upphäva den och anledningen till att de trots vänsterkopplingar tillhör den radikala högern är 

inte minst att de överallt där de gripit makten förföljt och krossat vänsteroppositionen (Cohen, 

2007). Mawdudi, som 1945 grundade Jamaat-i-Islaami (förgrenad med muslimska brödraskapet), 

avslöjar moderna ideal då han beskriver sin vision om den islamiska staten:  

 

A state of this sort…/ is universal and all-embracing. Its sphere of activity is coextensive with the whole of human 

life. It seeks to mould every aspect of life and activity in consonance with its moral norm and programmes of social 

reform. In such a state, no one can regard any field of his affairs as personal and private. Considered from this 

perspective the Islamic state bears a kind of resemblance to the fascist or communist states (Mawdudi i ibid:266).  

 

Konkreta förbindelser Mot bakgrund av ovanstående politiska teori och givet förbindelser 

mellan vänstergrupper och islamister menar en del kritiker att vänstern idag har slutit en pakt med 

högerextremister, likt Stalin gjorde med Hitler. Nick Cohen (2007) menar att vänstern varken 

förstod Baathpartiets revolution i Irak 1968 eller revolutionen i Iran 1979. Nedan följer Cohens 

politiska testamente om vänstern vid millennieskiftet. Baath har hundratusentals liv på sitt samvete. 

De genomsyras av konspirationsteorier. De hatar perser, frimurare, kurder och judar. När Saddam 

på 1980-talet förde gaskrig mot kurderna stödde stora delar av vänstern kurderna, men ett litet 

trotskistiskt parti, Worker´s Revolutionary Party (WRP), tog parti för Saddam och fick pengar 

därifrån. WRP pratade om hur sionistister styr både Labour och Thatcher. De avslutade sedermera 

sin affär med Saddam men kurtiserar istället Gaddafi. WRP betraktades som en sekt av de flesta, 

men inte av Ken Livingstone. Några år senare är Livingstone Londons borgmästare och landets 

historiskt största demonstrationer, år 2003, sker med ett reservationslöst stöd för Irak och Saddam. 

En bred vänster går i tågen, påhejade av vänstereliten samt politiker som George Galloway och 

kulturprofiler som Harold Pinter. För dem handlade allt om Blair, Bush och Israel. Saddam är 

överväldigad. Miljontals världen över demonstrerar i historiens dittills största koordinerade 

demonstrationer och en ny allians skapas mellan Baath, islamister och vänstern, skriver Cohen. 

Galloway hade personligen i irakisk TV, 1994, knäböjt inför Saddam och meddelat ”I want you to 

know that we are with you until victory, until victory until Jerusalem” (Cohen, 2007:291). Tidigare 

hade han förklarat kontexten bakom morden på kurder och shiiter, jämfört Saddams bedrifter med 
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Stalins och Hizbollahattacker mot Israel kommenterade han uttryckligen med att han vill glorifiera 

Hizbollah och deras ledare. Vidare hade han, skriver Cohen, låtit förklara varför politiken i Pakistan 

är för viktig för folket att blanda sig i, armén ska ha makten. Detta var en av ledarna för 

antikrigsrörelsen (Stop the War Coalition) som får en plattform av The Guardian och som hyllas av 

New York Times i USA. Efter kriget fortsätter resan ned i avgrunden, skriver Cohen. De som ville 

hjälpa Iraks socialister och kommunister, som försökte stävja islamisternas framfart, anklagades av 

vänstergrupper i väst för att vara på USAs sida. Talare på antiglobaliseringsrörelsens möten var eld 

och lågor över insurgenternas motstånd och Cohen beskriver hur ledare för irakiska 

fackföreningsaktivister, som opponerade sig mot jihadisterna, handgripligen hindrades att tala av 

engelska och turkiska trotskister. Detta är millennieskiftets vänster, de hyllar självmordsbombare 

och bekämpar fackföreningsmedlemmar. Journalister på NYT, BBC samt The Guardian hejar på.  

Antikrigsrörelsen valde att lyfta fram en grupp i koalitionen, det islamistiska Muslim 

Association of Britain, en högerextrem grupp genomsyrad av misogyni, homofobi och antisemitism 

och som hade riktat dödshot mot muslimer som konverterar eller blir ateister, vilket fatwor tydligt 

deklarerade. Men detta var vägen tillbaka till massorna, skriver Cohen: ”The far left had no future 

– that had been clear for decades. But if it could downplay its Marxism and appeal to Muslim 

grievance, maybe it could make it as a communalist party exploiting support for political Islam” 

(Cohen, 2007:309). I identitetspolitikens tidevarv blev alliansen vit far left och brun far right. Ett 

parti, Respect, grundas av Galloway och koalitionen. Cohen skriver att de skenheligt stoltserar med 

sitt stöd för fackföreningsrörelsen och att den vita extremhögern jublar; British National Party drog 

slutsatsen att nu måste vit arbetarklass också formera sig i enlighet med sin identitet: 

 

(BNP) understood what was going on in the slums far better than middle-class commentators, and saluted the arrival 

of a fellow communalist party. ‘The victory of Georg Galloway and his Soviet/Islamic Front Group Respect, which is 

run by an Islamic/Socialist Workers Party alliance, is a welcome victory’, the BNP said. It ‘demonstrates very clearly 

to the (white) British voters that the Muslim community, when it forms an ethnic bloc in an area, chooses to vote only 

for those political parties that explicitly promote the interests of the Muslim community itself’” (ibid:310).   

 

Vänstern vid millennieskiftet, oförmögen att vara emot två saker samtidigt (USAs krig och 

jihadister samt Saddam) hade hamnat i ”the wastelands of moral relativism” (ibid:322) – det räcker 

för en radikal att hänvisa till ”deras” definition av demokrati, frihet etc. Amnesty International och 

Human Rights Watch följer i spåren. Cohen finner förklaringen i identitetspolitik, relativism och i 

antisemitism och antiamerikanism – extremvänstern ytterligheter blev mainstreamfenomen. Cohen citerar 

en man av den gamla vänstern som poängterar ironin: ”People of liberal sympathies, stupefied by 

relativism, have become the apologists for a credal wave that is racist, misogynist, homophobic, 

imperialist and genocidal. To put it another way, they are up the arse of those who want them 
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dead” (Amis i Cohen, 2007:367). De från vänster som kritiserar denna nya vänster anklagas för att 

vara neokonservativa. Cohen skriver angående en av de attackerade, antifascisten Makiya som länge 

kritiserat Baath, att ”if he had gone from left to the right, he had crossed the political spectrum by 

standing still” (ibid:86). Cohens slutsats är att vänstern är de nya 1800-talsimperialisterna som anser 

att bara västerlänningar har naturliga rättigheter. Progressiva (egentligen the regressive left) har 

misstänkliggjort arbetaren som kulturkonservativ, rasist, sexist och patriot. Arbetarklassen ”went 

from being the salt of the earth to the scum of the earth in three generations” (ibid:196). Vänstern 

ingick allians med en islamistisk extremhöger och vit extremhöger fick monopol på vit arbetsklass. 

Progressiva använde Bin Laden som “an ally to promote their own wish list” (ibid:276), de delade 

fiender. Cohen menar att med 11e september så dog vänsterns upplysningstradition.3 Likt Camus 

blev han paria. Cohen varnar för är att vänsterns inställning till jihadism är identisk med Mohamed 

Attas uppmaning till besättningen och passagerarna på flight 11 från Boston till Los Angeles den 

11/9-2001: ”Nobody move. Everything will be OK. If you try to make any moves, you´ll endanger 

yourselves and the airplane. Just stay quiet” (Atta i ibid:.255). Apologeten och relativisten Cohen 

presenterar som idealtyp skall nu behandlas utifrån Fukuyamas den sista människan. 

 

Den sista människans passiva part i radikaliseringsprocessen Fukuyamas utgångspunkt i 

The End of History and the Last Man var att den liberala demokratin besegrat sina rivaler och att det 

systemet enkom tillfredsställer människan drivkraft som är erkännande. Den driften har historiskt 

resulterat i tyranni och imperialism men har blivit rationell och nått sin slutstation i medborgaren i 

liberala demokratier. Det är den sista människan som inte behöver riskera sitt liv för erkännande, 

såsom den första människan vars erkännande baserades på våldsam kamp om liv och död, eller 

vars undergivenhet ledde till slaveri. Fukuyama har en säregen historietolkning men idén i sig är del 

av den tradition som benämnts som den eviga freden. Filosofin är dock inte lycklig. Jag menar att 

Fukuyama når samma slutsats som Elias (2000) i Civilisationsprocessen – de tror på interdependens 

som garant för en fredligare framtid, men det handlar lika mycket om dem som inte vill leva utan 

erkännande baserad på våldsam kamp. Elias skriver om de som inte står ut med retningarna som 

civilisationstillblivandet innebär, en nödvändig kuvning av instinkter. Fukuyamas predikament är 

detsamma men han refererar istället till en viss begärande del av själen. Fukuyama är inte en 

messiansk marknadsliberal. Han varnar för att hotet mot historiens slut, den sista människans värld 

där inget i samhällssystemet förändras i grunden, kommer ifrån radikal höger, islamism inräknad. 

Lika intressant som det hotet är den sista människans mentalitet, som i min analys är en passiv del 

                                                 
3 England är inte unikt. Svenska paralleller ses i Rasmus Fleischers strid från vänster mot den svenska vänsterns vurm 
för islamism (debatten är arkiverad på copyriot.wordpress.com, ”hizbollah-kontroversen”) samt ”Vänsterns blinda 
fläck” (Expressen, 28/12-14), eller Johan Lundbergs liberalkonservativa kritik i ”Ljusets fiender” (Timbro förlag). 



43 

 

i radikaliseringsprocessen som helhet. Jag återkommer till det. Fukuyama tar avstamp i Nietzsche 

för att förklara den sista människan: en huslig och förnöjd människa som gett upp sin stolthet, 

ägnar sig åt självbevarelse och inte tycker sig förmer. Den liberala demokratin producerar ”men 

without chests” vilka är ”composed entirely of desire and reason, but lacking that proud 

selfassertiveness that was somehow at the core of man’s humanity in earlier ages” (Fukuyama, 

2012:188). Religionen är tolerant och nationalismen passé. Externa faktorer är inte radikaliserande. 

Framgångsrika demokratier har inte stora problem med fattigdom. Politik handlar om erkännande, 

inte naturliga behov. Det är människotillblivandet, att resa sig över de naturliga behoven. När stora 

frågor är lösta och stora skillnader försvinner är det som Toqueville säger att människor blir ”more 

acutely aware and resentful of the remaining differences” (Toqueville i ibid:295). Jämställdhet var 

alltid den stora frågan i demokratier, inte frihet, skriver Fukkuyama. Två reaktioner uppstår som 

konsekvens: aristokratens reaktion samt hotet inifrån, att liberalismen undergrävs inifrån genom 

rättighetsanspråk som motsäger andra rättigheter (t.ex i frågor som abort-liv).  

I grunden är problemet, menar Fukuyama, allt tal om mänsklig värdighet utan att det 

finns någon definition av vad det är. Det provocerar fram den största faran: högerreaktionen mot 

den liberala demokratins sätt att ge lika rättigheter till ojämlika människor. Nietzsche frågade vad 

erkännande är värt om det förallmänligas och att värdet därmed nivelleras. Fukuyama förflyttar den 

diskussionen till sin tid som är styrd av modeord som self-esteem (självaktning), men ingen säger vad 

som ska vara esteemed. Ingen får exkluderas. Inget är sämre. Vad ska då självaktning tjäna till? I det 

aristokratiska idealet, reaktionen mot nivelleringen, måste självaktning kopplas till åstadkommande. 

Att vara bättre är allt och det idealet är på fundamental kollissionskurs med det demokratiska.  

Vad har detta med radikaliseringsprocesser att göra? I min mening är det ett träffande 

sätt att konstruera relevanta idealtyper. Identitär höger är aristokrater och historiska människor. 

Revolutionär vänster var historisk men identitär vänster är post-historisk, liksom sista människan, 

och de förstår inte de historiska människornas passioner och mål i livet. Man får skilja på två olika 

idealtyper av den sista människan, menar jag, hos Fukuyama. Den ena är folkflertalet. De intresseras 

av hälsa och välgång, inte moral. I renaste form lever denna idealtyp i Kalifornien, USA, jordens 

mest posthistoriska plats, enligt Fukuyama. I det sociala och ekonomiska livets konkurrens, och i 

extremsporten som engagerar passionerade själar där, har hårt arbete och risk om en våldsam död 

återskapat förhållandena för historisk kamp, men objektet för kampen är inte historiskt, skriver 

Fukuyama; det är ett substitut och det fungerar för de flesta – entreprenören och äventyraren kan 

leva det posthistoriska livet utan retningar. Men det finns en annan idealtyp som inte passar med 

ovanstående hedonist och istället både karaktäriseras av ressentiment och sorglöshet. Denna typ är 

mer förfördelad än strävande och tycker snarare än gör saker. Det är ingenting Fukuyama behandlar 
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i kristalliserad form, men det som finns i lösa konturer är vad jag vill kalla radikaliseringsprocessens 

passiva part. Jag ska alltså lägga till något till Fukuyama, men låt oss börja med vad han sa om typen 

som inte är äventyrare eller konkurrensinriktad. Han skriver: ”Men with modern educations are 

content to sit at home, congratulating themselves on their broadmindedness and lack of fanaticism” 

(Fukuyama, 2012:307). Nietzsches Zarathustra säger att det är människor som sticker ut sina ihåliga 

bröst (ibid). Modern utbildning stimulerar relativism och det mediokra, skriver Fukuyama: ”The 

last man at the end of history knows better than to risk his life for a cause” (ibid:307). De vet att 

historien är full av meningslösa strider och att det som drev människor till uppoffringar och mod 

var löjliga fördomar, som att vara kristen eller muslim, tysk eller fransk. Fukuyama summerar:   

 

The end of history would mean the end of wars and bloody revolutions. Agreeing on ends, men would have no large 

causes for which to fight. They would satisfy their needs through economic activity, but they would no longer have to 

risk their life in battle. They would, in other words, become animals again, as they were before the bloody battle that 

began history. A dog is content to sleep in the sun all day provided he is fed, because he is not dissatisfied with what 

he is. He does not worry that other dogs are doing better than him, or that his career as a dog has stagnated, or that 

dogs are being oppressed in a distant part of the world. If man reaches a society in which he has succeeded in abolishing 

injustice, his life will come to resemble that of the dog. Human life, then, involves a curious paradox: it seems to require 

injustice, for the struggle against injustice is what calls forth what is highest in man (Fukuyama, 2012:311). 

 

En del behöver djupare värden än liberalism. Fukuyama beskriver -68 radikalerna så, i samma 

mening som Berman. Sista människan lever i säkerhet och materiellt överflöd, det är vad politikerna 

lovar dem och det är vad terrorgrupper som RAF ratar. Kommer människan att bli nöjd och lycklig, 

eller bara lycklig på en nivå men fundamentalt olycklig på en annan? Det är Fukuyamas fråga. Är svaret 

det senare dras människan tillbaka till historien, till krig, ojämlikhet och revolutioner och är det inte 

så att ”man’s satisfaction, as opposed to his happiness, arose not from the goal itself, but from the 

struggle and work along the way? (ibid:312). Fukuyama såg två tendenser: hyperdemokraten som 

undergräver liberalismen inifrån och aristokraten som agerar utifrån. Det är en simultan utveckling 

av hyperintensifierade krav på jämlikhet och krav på motsatsen, den rättvisa ojämlikheten. Jag 

menar att dessa idag främst representeras av identitären från vänster i det första fallet och höger i 

det andra. Fukuyama beskriver också en tredje väg och det är grupper som väljer självsegregering 

som sätter ”emphasis on the politics of group dignity rather than individual achievement or 

economic activity as the main route to social achievement” (ibid:237). De traditionellt 

identitetsbaserade grupper som vill sköta sitt och som inte siktar på att ersätta den liberala 

demokratin med historiens återkomst kvalar in här, menar jag. Jag vill utöver de klassificeringarna 

som sagt också lägga till en aspekt, en egenskap hos den samtida idealtypen för relativisten och 

apologeten i egenskap av den sista människan. Låt-gå-attityden som Bloom kritiserade är inte längre så 
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avslappnad, menar jag. De lever ut reaktionära och våldsamma drifter, om än i medierade former 

och därmed lever de post-historiska människorna historiskt i mentaliteten. De kan vara 

hyperdemokrater (med dubbla standarder) och samtidigt våldsbejakande. De kan kräva 

könsneutrala toaletter och könssegregerade badhus samtidigt som de kan motarbeta vissa 

högerextrema och stödja andra, som de som förföljer fackföreningsaktivister för att de inte vill bli 

självmordsbombare. Den sista människan går inte under jord och skriver inte i underjordiska 

publikationer, de är på kultursidor och de lever ut sitt eget ressentiment genom det perfekta offer 

som för dem öppnar dörren på glänt till den heroiska och historiska tidsåldern. Om de kommer att 

gå in genom den dörren återstår att se. Journalisten på Konkret, Ulrike Meinhof, gjorde det. 4 

 

Slutsatser – del II Givet den centrala plats som identitet och kulturella frågor har i de nya 

rörelserna är det uppenbart att detta inte kan åsidosättas. Jag ska nedan ange hur jag anser att det 

är en del av radikaliseringsprocessens problembild och sedan, i avslutningen, understryka att dessa 

moderna frågor också är eviga. Min slutsats baserad på den historiska genomgången i del II är att 

identitetspolitik resulterar ur reaktionen mot revolutionen och totalitarism. För att börja med 

problem associerade till vänstern sammanfattar begreppet antirasistiska rasister Pattersons 

inställning. O’Neill (2015) ser problemet i att yttrandefriheten är hotad av de som ska försvara den. 

Händelserna kring satirtidskriften Charlie Hedbo, att dagens progressiva stöder de kränkta istället för 

vänstersatirikerna, stödjer Cohens tes att upplysningstraditionen rasade med WTC-tornen. Göndur 

skriver att identitetspolitiken är islamismens bästa vän, islamisternas mest fruktsamma allianser är 

”grupper som bedriver identitetspolitik” och de legitimerar varandras världsbilder och förenas av 

gemensamma fiender (Expressen, 29/4-16). Pattersons begrepp outrage of liberation förklarar, menar 

jag, radikaliseringspotentialen i frågor som är associerade med identitet och det stärks ännu mer 

med Bermans tes om privilegieskulden, som i min mening bara bör bli större när det är den egna 

identiteten som lider på andra platser. Det finns också argument för att identitetspolitik har 

indirekta konsekvenser som försämrad integration och ökat utanförskap. En följd av det är ökad 

risk för ett liv i kriminalitet och, i sammanhanget, att problemen med fängelseradikalisering blir 

värre. Det är känslan av hopplöshet som gör den typen av radikalisering så effektiv bland unga som 

ser en chans att revanschera sig med en ideologi som återger förlorad heder och mening (det är 

Cohns kompensation för ”abject status”). Fattigdom i den bemärkelsen är högst relevant menar 

jag, men det finns bud på att Herz problem (redovisad i inledningen), att mer välfärd och 

                                                 
4 Hennes vapendragare i Revolutionären Zellen, Wilfried Böse, som tillsammans med palestinska terrorister kapade ett 
flygplan 1976, ansvarade för selektionen av judiska passagerare (inte bara israeler, övriga släpptes fria). En passagerare 
och förintelseöverlevare visade då upp sin siffertatuering varpå Böse indignerat protesterade ”I’m no Nazi! I am an 
idealist” (Böse i Wheen, 2010:92). SRs flaggskepp Studio ett frågade Israels ambassadör ”Har judarna något ansvar för 
den ökande antisemitismen?” (Josephi, expressen, 18/2-15). Den journalisten visar prov på Böses mentalitet. 
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socialpolitik behövs, löser ett problem samtidigt som det skapar ett nytt. Herz klipper en kort stubin 

men tänder en lång. Buruma (2007) refererar till en fängelseimam som riktar kritik mot 

välfärdssystemets passiviserande effekt på unga som inte lever i akut brist, men heller inte i 

självständighet, och som då drivs av statusjakt som leder till kriminalitet. Buruma menar att 

faktorerna bidragsberoende, låga skolresultat och frånvaron av arbetstillfällen är en tickande bomb. 

Bland dem framträder radikala förlorare: “the lone killers who cannot bear to live with themselves 

any longer and want to drag the world down with them” (ibid:140). På fabrikernas tid fanns inte 

problemen med radikalisering, men dagens unga har inte fabriker att gå till och de har adopterat en 

islamtolkning som är främmande för föräldragenerationen, som själva inte sällan är ateister som 

flytt undan religiöst förtryck. Men det sociala existerar inte utanför ideologi. En katalysator behövs. 

Buruma studerar Mohammed Bouyeris radikaliseringsprocess, Theo van Goghs 

mördare. Han radikaliserar sig själv i hög grad, odlar konspirationsteorier och ultrakonservativa 

åsikter. Han förespråkar jihad mot demokratin och alla som förolämpar islam och ser sig som 

upplyst i förhållande till de av media fördummade massorna och man kan finna honom, menar 

Buruma, i Dostojevskijs och Conrads romanfigurer, i ”desperados who imagine themselves as part 

of a small elite, blessed with moral purity, surrounded by a world of evil. They are obsessed with 

the idea of violent death as a divinely inspired cleansing agent of worldly corruption” (ibid:195).  

Kultur och identitet har betydelse, inte minst när det går förlorat. Berman (2004) 

sammanfattar det problemet med att de som inte känner sig integrerade och inte lär sig språket är 

bristfälliga i inte bara ett utan i två samhällen. I väst är de annorlunda, men det är de också i släktens 

hemländer, där är de västerländska med andra seder. Då har man två identiteter samtidigt som man 

inte har någon alls. Det är därför radikal islamistisk identitet är så lockande, skriver Berman, den är 

total och det är Qutbs tes, den moderna islamismens fader. Han menar att människan utanför islam 

är alienerad och att det är Paulus fel (som separerade kyrka och stat). Det resulterar i ”the hideous 

schizophrenia of modern life” (Qutb i Berman, 2004:87). Berman menar att islamister lockar unga 

i väst med både islamism och vänsterns alienationsteorier. Khomeini fick också hjälp av Foucault 

som stödde revolutionen i Iran 1979. Huntingtons tes i The Clash of Civilizations var culture counts: 

kulturell identitet är vad som är meningsgivande för de allra flesta och det skapar fiendskap. 

Avsekularisering utmärker samtiden, skriver han. Det som väntades leda till sekularisering orsakade 

religionens återkomst, som är “a rejection of the West and of the secular, relativistic, degenerate 

culture associated with the West…/ It is a declaration of cultural independence from the West, a 

proud statement that: ‘We will be modern but we won’t be with you’” (Huntington, 2002:101). 

Huntington är aktuell. Han var på sitt sätt en identitär, men en liberal som menade att väst måste 

förstå att västerländsk civilisation är värdefull inte för att den är universell utan för att den är unik. 
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Angående högerradikala identitärer är, i min mening, Haywire relativt odramatisk, hon för en 

diskussion som i Sverige handlar om ”åsiktskorridoren.” Allvarligare är att hopkoket som hon utgår 

ifrån också har grund i nationalsocialismen och det finns de som inte drar slutsatsen att leva och 

låta leva ifred, som Haywire gör. Gustavsson (SKMA, juni, 2015) visar hur ”kulturmarxismens” 

genealogi stammar från en antisemitisk konspirationsteori. Begreppet är centralt i massmördaren 

Breiviks terrormanifest (SVD, 24/7-11) och i begreppet åsiktkorridor återupplivas och modifieras 

radikala idéer från tankefiguren kulturmarxism, ofta med muslimer som hotbild, men den ena 

rasismen har inte ersatt den andra. Med del I av uppsatsen i åtanke är dock Faye mest problematisk. 

Han ger katastrofen ett årtal. År 2030. Varför ta chansen att vara en av 300 miljoner överlevare när 

man kan strida ifrån en styrkeposition här och nu? Det är som med alla profetior – de är 

mobiliserande, disintegrerande och de är självuppfyllande eller ingenting alls, menar jag. 

 

Spartaner, messianer och radikaliseringens perfekta storm Det förenande draget hos 

de revolutionära var messianism och totalitarism. Jag menar att de identitära förenas av idén om en 

guldålder och totalitarism och utgår då ifrån historikern Jacob Talmons definition av totalitarism 

som drömmen om det perfekt integrerade samhället som enbart erkänner ett existensplan, det politiska:  

 

”It widens the scope of politics to embrace the whole of human existence. It treats all human thought and action as 

having social significance, and therefore as falling within the orbit of political action…/ Politics is defined as the art 

of applying this philosophy to the organization of society, and the final purpose of politics is only achieved when this 

philosophy reigns supreme over all fields of life” (Talmon i Muller, 1987:11).  

 

Att identitär vänster inräknas handlar om en tendens. De som förr var frihetliga i sina strävanden 

agerar i hög grad genom staten för att förbjuda det oönskade istället för att affirmera egna projekt 

i civilsamhället. Få vänsteridentitärer vet längre vad som särskiljer liberal demokrati och ekonomisk 

liberalism. Essentialistisk identitetspolitik inrättades av pragmatiska skäl. Judith Butler ansåg, enligt 

Calhoun, att det kan vara strategiskt värdefullt för en grupp att adoptera en gemensam identitet som 

om den vore essentiell (2012:392). Det är fel ordval, menar jag. Det borde stå att det kan vara taktiskt 

värdefullt i en strategi, men det blev emellertid strategin som sådan. Jag menar dock att det är kopplat 

till frihetlig vänster på ett mer fundamentalt sätt. Devisen det privata är politiskt gör hela livet till 

politik. Det är kvintessensen av Talmons definition. För att låna ett begrepp av J-F Revel ligger häri 

en totalitär frestelse, menar jag, när kulturell hegemoni är vunnen. Sättet att föra in politik i 

vardagsrummet genom kulturen och på campus, i syftet att göra människor mer toleranta, har råkat 

ut för ett bakslag karaktäriserat av att människor känner att det handlar om indoktrinering. 

Påståendet att motkulturen är den dominerande kulturen är inte gripen ur luften. Även radikal 
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vänster försvarar det rådande. Revolutionären förändrar samhället utanför författningen och 

kommunicerar genom dåd. IS exemplifierar det (och så vet vi med en gång vad deras storm är): 

 

I Allah den barmhärtiges namn. De trodde att de levde skyddade inom sina gränser men på ett sätt som de inte väntade 

sig har Allah spridit skräck och fasa i deras hjärtan. En skara av kalifatets soldater har valt perversitetens huvudstad, 

Paris, som sin måltavla. Efter att ha tömt sina vapenmagasin och sprängt sig själva i luften har våra bröder uppnått 

martyrskapets ljuva belöning. Denna attack är bara början på den storm som skall dra över de länder som följer 

Frankrikes exempel att bekämpa islam och vårt nyupprättade kalifat (Citerad i recension av Kepel i Axess, nr. 3, 2016).   

 

Identitär reaktion handlar, med Haywire, om att få människor att byta rum. Vänstern upptar 

vardagsrummet men har snärjt sig i sin egen relativism. Det viktigaste i Gramscis hegemoniprojekt 

är att det sunda förnuftet styr, det är detta man ska omdefiniera och få att verka för egna syften. 

Radikal höger är övertygad om att vänstern är döende och att sunda förnuftet är deras. Vänstern 

misstar sig, menar jag, om sin politiska motparts sätt att göra bruk av deras egna teoretiker och vad 

syftet är med det, det gäller både radikala islamisters bruk av alienationsteorin och nya högern. Ett 

exempel gavs på seminariet Högerextremisters läsvärldar (SVT, ur.play). Journalisten Hamrud gav en 

guidad tur i läsvärldarna, framförallt Motpols. En åhörare snappade upp Gramscis namn och 

frågade vad en kommunist gör där – är det för att de vill de lära känna sin fiende? Hamrud har med 

all säkerhet svaret, men stakar sig (det är komplicerade ting) och hinner inte förklara innan åhöraren 

brister ut att det inte finns någon logik, att det måste återspegla dumhet. Det drar ned skratt och 

frågan försvinner där. Detta är i min mening typexemplet på den sista människan som dunkar 

varandras ryggar, de förstår inte att fienden de fördummar också är socialister, till att börja med. 

Detta är den passiva parten i radikaliseringsprocessens ekvation. De lämnar fältet vidöppet för den 

radikala identitära högern som i min mening säger mindre än de menar för att vinna sunda förnuftet.  

Popper menade att kampen mellan Aten och Sparta aldrig upphört. Spartas filosofi 

baserades på principerna: bevara: (1) stammen, (2) aristokratin, (3) autarkin, (4) partikularismen och 

sträva efter (5), dominans men (6) bli inte för stor. Identitär höger och vänster kvalar in på denna 

lista på lite olika sätt. De har högst olika idéer om Heimat-idyller och folkgemenskaper, men de 

bryr sig om stammen och det partikulära, de är antiuniversalister och antiimperialister, de är 

illiberala och strävar efter dominans i den meningen att de vill vinna kulturell hegemoni, en för 

homogenitet och en för pluralistisk identitet. I jämförelse med Cohns lista för messianerna är det 

definitivt här de hör hemma, de är spartaner, inte messianer. Filosofen Herder är deras 

gemensamma nämnare. En del islamistiska identitärer kvalar in här, men inte IS. Den perfekta stormen 

har å ena sidan att göra med profetior som beskriver den kommande stormen och å andra sidan 

med den mentalitet som inte ser, eller inte vill se, stormen komma. Den passiva partens relativism 

är en del, att inte förstå motiv, eller förneka sådana av principskäl. Exjihadisten Hassan Butt skriver:  
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How we used to laugh in celebration whenever people on TV proclaimed that the sole cause for Islamic acts of 

terror…/ like 9/11, the Madrid bombings and 7/7 was Western foreign policy. By blaming the government for our 

actions, those who pushed the ‘Blair’s bombs’ line did our propaganda work for us. More important, they also helped 

to draw away any critical examination from the real engine of our violence: Islamic theology” (Butt i Cohen, 2007:371). 

 

Etablerade politiska alternativ förlorar attraktionskraft och överges av människor ur alla klasser 

men inte minst de som anser sig vara onämnda förlorare som är rädda att förlora den unga 

arbetarrörelsens utopi. Det nämner Lööw (i nämnda seminarium) som en historiskt viktig faktor 

för radikalisering – de som en gång ägt och förlorat. Sedan finns de unga för vilka livet inte riktigt 

börjar, de är otåliga och mottagliga och om dem skrev Hitler ”When an opponent declares, ’I will 

never come over to your side,’ I calmly say, ’Your child belongs to us already…” (Hitler i ibid: 19). 

I andra rum väntar spartaner, messianer och aristokrater. En del av dem, framförallt studenter, lider 

av sina privilegier, andra är pragmatiker. Den perfekta stormen är långt borta, men händelseförlopp 

kan accelereras. De som önskar en revolution i revolutionen siar om den rätta timman för 

mobilisering. Risken är att konflikterande profetior radikaliserar varandra när de lämnar idéstadiet. 

Om det skapar martyrer bekräftas plötsligt profetians riktighet, den blir självuppfyllande.  

 

Avslutning – avradikalisering och livsföring Jag har understrukit ideologins roll som 

katalysator i kombination med sociala förhållanden. Till frågan om hur fenomenet kan bekämpas 

fördes begreppet avradikalisering på tal. Det är en utmanad term. Idag talar man om disengagement, att 

avengagera (med en annan neologism). Baserat på att ytterst få är mottagliga för argument nöjer 

man sig med att radikaliserade personer lämnar miljön och man bryr sig inte om vad som finns i 

deras huvuden. John Hogan (Terrorism Research Initiative, No 4, 2008) skriver: ”the disengaged 

terrorist may not necessarily be repentant or 'de-radicalised' at all”. Eftersom uppsatsen förhållit 

sig till historieteori på olika sätt skall min egen avslutning också göra det då jag kommenterar dessa 

två begrepp och möjliga vägar framåt. Min slutsats är att den historiska perioden måste bli uttömd.  

Den tyske författaren Sebastian Haffner var den radikaliserade personlighetstypens 

motsats. Han emigrerade innan andra världskrigets utbrott och skrev en biografi som vittnar om 

hur det är att vara privatmänniska i opposition mot en totalitär regim och hur det är att halka dit. För 

honom försvarar människan som fredar sitt privatliv ”utan att veta om det också något annat: 

världens fred och frihet” (Haffner, 2015:11). Historien har olika intensitetsgrad skriver han, en del 

tider angår ingen på något särskilt sätt, andra tvångsansluter alla. Det senare gällde hans generation. 

De genomlevde krig, svält, ett kejsarrikes fall och en bolsjevikisk revolution. De bevittnade frälsare, 

frikårer och gatuslag, hyperinflation, dekadens och en säregen feber. Sedan försvann allt det ett par 

ordnade år (1924-1929). Haffner beskriver ett bakisrus där människor som fått sin spänning gratis 
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från ”den offentliga sfären” blir uttråkade av fredstiden och börjar längta efter ”nya kollektiva 

äventyr”, det är ”nyckeln till hela den världsperiod som vi lever i” (Haffner, 2015:69). Man kunde 

skilja på nazister och icke-nazister i temperament. Radikaler kännetecknas av ”horror vacui” (rädsla 

för tomrummet), de längtar efter frälsning och massberusning. I små steg börjar fredsordningen vackla. 

Haffner känner en lust att kapsla in sig men han har vänner som uppskattar spänningen. En var 

vänster och en höger, båda kom från ungdomsrörelsen och tänkte som förbundsmänniskor. De var 

antiindividualister och antiborgerliga, de gillade gemenskap men ogillade ny kultur och glättiga 

nöjen. Båda ”hade en liten hemlig kärlek till terror, en kärlek som hos den ene var mer humanitär, 

hos den andre mer nationalistiskt förklädd” (ibid:203). De var från finare hem och liknade varandra 

i den fysiska gestalten. Haffner skriver att ”liknande åskådningar formar liknande ansikten”, de var 

aningen stela, humorlösa och ridderliga, och tiden var deras, att kapsla in sig gick inte. Nazisterna 

upphävde distinktionen mellan det privata och det politiska – det fanns en anda och sammanhang 

man var tvungen att delta. De som trodde sig kunna undvika ideologiska arenor bedrog sig.  

Okända passioner väcktes i ”kamratskapets fälla” (ibid:171). Där är man i grupp och 

har inte tid att tänka. Det var nazisternas genidrag, kamratandan; ett decivilisationsmedel som förenar 

kommunister och nazister. Haffner skriver att det inte var de officiella nazistiska idéerna som kom 

åt de som undandrog sig. Nazisterna räknade kallt med det men visste att kamratskapet gör samma 

sak med andra medel: ett ”kollektivt väsen” inrättades som en ”normal livsform för ett helt folk” 

(ibid:276 ff.). Haffner beskriver upplevelsen med ordval som förtrollning och rus. Tyskarna blev inte 

förslavade utan förkamratligade, menar han. De som var antinazister i förståndet blev nazister i 

blodet. Det enda som krävdes var att flytta människor till ”bestämda livsvillkor” – där upplöstes 

individer i ”ett slags kemisk process” och blev ”material” att brukas till ”vad som helst” (ibid:280). 

Förtrollningen bestod så länge det livsvillkoret bestod. Det fanns inget medel att värja sig med. Det 

som beskrivits är Haffners upplevelser under en ceremoni för nyutexaminerade jurister under ett 

par dagar i det Tredje riket. Väl hemma tillnyktrar han snabbt, men andra längtade intensivt tillbaka.  

I återkoppling till nämnda begreppspar menar jag att Haffner blev radikaliserad av att 

engageras i ett nytt rum. Tidens anda smittade av sig genom en gruppdynamik, en miljö som var 

orkestrerad av sådana som hans vänner från höger och vänster – sådana som längtade i själen och 

som genom intellektet kommit till insikt om rummens betydelse för dem som inte längtar så. Med 

detta vill jag säga att radikaliseringsprocessen innefattar både socialpsykologiska och rent primitiva 

aspekter, men vad sätter tankarna i brand till att börja med? Kamratskapets energi uttöms tämligen 

snabbt. Det väsentliga i Haffner är, i min mening, att perioden var radikaliserad och det fanns allt färre 

rum att avengageras i, systemet var totalt. Det systemet möjliggjordes av en viss intensitetsgrad av de 

historiska händelseförloppen. Historiskt har vi sett att ideologi eskalerar en turbulent period och 
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mobiliserar i direkta och indirekta former. Haffners vänner, förbundsmänniskorna till vänster och 

höger, radikaliserades i en rationell process, men hans egen process var irrationell. Passionerna kan 

skapas lika effektivt oavsett om de kanaliseras positivt genom en fantastisk framtid eller genom ett 

bittert ressentiment. Haffners biografi understryker avengageringens betydelse, i synnerhet för de 

som inte radikaliserats rationellt och som därmed snabbt kan ryckas loss ur sin förtrollning. Bland 

radikaliserade själar fyller avengagering syftet att de inte drömmer i kamratskap, vilket adderar 

ytterligare en dimension till redan starka passioner. Perioden däremot kan inte avskärmas och det är 

inte påverkansbart på samma sätt, men en viss attityd är av betydelse, liksom en bitter erfarenhet.         

I del I framträdde terroristen och revolutionären i en idealtyp som utvecklades från 

att vara ädel, ren och självuppoffrande till att bli cynisk, pragmatisk och beräknande – glidningen 

förklarades i termer av de konkreta kravens försvinnande, ett ressentiment och ett uppror som 

antog en metafysisk dimension. Moderniteten har stått i händelsernas centrum. En del har önskat 

accelerera moderniteten, andra har velat förgöra den. Med individualismen som exempel på 

modernitet gick detta att spåra tillbaka till striden mellan atenarna och spartanerna. Det samtliga 

radikaliserade grupper har haft gemensamt, oavsett målsättningar och oberoende av om de varit 

messianer, spartaner, sekulära eller religiösa, är att frågan om livsföring har varit helt central för dem.  

I del II framträdde den sista människan som den historiska människans motsats. 

Privatmänniskan löper minst risk att bli radikaliserad men kan släpas tillbaka till historien. Jag 

skissade också en annan idealtyp för den sista människan som har börjat leva historiskt i medierade 

former. Ett problem är att Haffners hjälte är förvinnande. Idag finns få privatmänniskor, de är 

uppkopplade i elektroniska rum. Disengagement är motsatsen till det, det är att vara frånkopplad 

och avkopplad, det besinnar flertalet men gör andra otåliga, vilket Fukuyama och Haffner noterade. 

Revolutionären hatar den sista människan för att det är en medioker skeptiker som nöjer sig. 

Siegfried Kracauer skriver att ”Utopian visionaries condemn those who stick to the middle of the 

road on the ground that they callously betray mankind by trying to perpetuate a state of 

imperfection” (Kracauer, 2004:14). Visionärer vill annat. Mussolini säger i ett tal att demokratin har 

berövat folket stil och att ”Fascismen återger »stil« åt folkets liv. Jag menar färg, kraft, det pittoreska, 

det oväntade, det mystiska, med ett ord allt, som har betydelse i massornas själ” (Mussolini i 

Nordin, 2005:405). För vänsterrevolutionärer gäller detsamma och från högerradikala cirklar 

övertog de föreställningen om autencitet, när arbetarna tråkade ut sådana som Marcuse och RAF. 

För konservativt religiösa människor och identitärer är livsföring allt. Det skapar inte nödvändigtvis 

konflikter, inte så länge de bryr sig om den egna kommuniteten och inte stör andra. Haffners 

problem påtalades av Buruma och Margalit: privatmänniskorna försvarade inte sin republik. Det är 

en sanning med modifikation och nu kommer vi till nämnda attityd. Robert Conquest skriver att 
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poeten och flygaren Richard Hillary (som stred i the Battle of Britain) drevs av att bevisa att 

“sceptics like himself could take on—and defeat—‘the dogma-fed youth of the Luftwaffe” 

(2000:xii). Posthistoriska samhällen bör dra lärdom av att den sista människan var en skeptiker som 

hade värderingar och som faktiskt fredade sig och riskerade sitt liv i våldsam kamp om liv och död. 

Poeten som flög i detta andra RAF, Royal Air Force, var inte relativisten som anser att alla värden 

är lika mycket värda och skulle inte få för sig att urskulda bombningarna av London med 

Versaillesfredens orättvisa, såsom Londonbombningen 7/7 (Englands 11/9) förstås och förklaras 

(ursäktas och relativiseras) mot bakgrund av Sykes-Picot (Gove, 2007).  

Rörande nämnda bitterhet har det här främst handlat om något som moderniteten 

orsakar som reaktion, det uppträdde först bland spartanerna och återkom i många olika skepnader. 

I fråga om dess innebörd för avradikalisering avses något annat – bitterheten måste drabba de 

radikaliserade direkt – det är ett objektivt konstaterande av den militära och polisiära dimensionen 

oavsett vad för radikalisering det handlar om. Den historiskt första messianska yran försvann lika 

plötsligt som den uppstod som resultat av en erfarenhet av bitterhet. Försöken att påskynda de sista 

dagarna slutade i katastrof. Yerushalmi skriver att inte mindre än tre enorma uppror mot Rom ”all 

with eschatological overtones, had ended in disaster and bitter disillusion” (1996:24). Det utopiska 

arvet är en bitter erfarenhet. Leones film handlar om evigheten i det. Att den historiska perioden måste 

bli uttömd betyder att energierna i de utopiska drömmar som radikaliserade grupper hyser måste förvandlas till 

en bitter erfarenhet och det sker genom nederlag, kompletta sådana eller att kriget hamnar i stå, vilket tvingar 

profeter att skjuta fram sina profetior tills ingen längre tror på dem. En anda måste uttömmas. 

Ideologi har också en funktion här. I Sissakos film om imamen i Timbuktu bråkar 

en fundamentalist på den lärde för att han förvägras jihad, men imamen håller inte med utan säger 

att han fört jihad mot sig själv i 65 år. Imamen refererar till det större jihad inom islamsk tradition, 

kriget som riktas mot det egna bröstet. Bruno Latour summerar den episoden i en föreläsning om 

Voegelin med att imamen vill förstå Gud, men den andra vet allt, och att imamen är i Guds händer 

och att terroristen är Guds händer (A Reading of Eric Voegelin, Universität zu Köln, 27/7-15). Det är en 

strid om religionens själ. Avradikalisering handlar inte om likriktning utan om att garantera flera olika 

livsföringar. Det handlar om att mota bort messianer och spartaner som vill tvångsansluta alla och att 

rida ut de stormar som skapas när den historiska perioden på ett eller annat sätt är tvångsanslutande. 

För Camus handlar det om att revoltera mot revolutionen och han visar hur man kan vara radikal 

utan att vara radikaliserad. Rabbinerna blev luttrade efter alla falska profeter. I Talmud förespråkas 

tålamod och besinning: ”if you are planting a tree and you hear that the Messiah has come, said the 

rabbis, continue planting” (Halevi, 2014:24). Att plantera ett träd är som att bygga sitt hus.  

 



53 

 

Källförteckning 

 

Abensour, Miguel: Democracy against the State, Polity Press, 2011 
 
Althusser, Louis: Ideology and Ideological State Apparatuses, Verso, 2014  
 
Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem – a report on the banality of evil, Penguin, 2006 
 
Aron, Raymond: The Opium of the Intellectuals, Transaction Publishers, 2009 
 
Arpi, Ivar: Vänsterns goda fina hat, Neo nr. 4, 2014 
 
Asplund, Johan: Teorier om framtiden, Liber Förlag, 1985 
 
Badiou, Alain: The Communist Hypothesis, Verso, 2015 
 
Bauman, Zygmunt: Auschwitz och det moderna samhället, Daidalos, 1994 
 
Berman, Paul: A Tale of Two Utopias – The Political Journey of the Generation of 1968,  
Norton & Co., 1997 
 
Berman, Paul: Terror and Liberalism, Norton & Co., 2004 
 
Bibeln, Svenska Bibelsällskapet och Libris förlag, 2011 
 
Bloom, Allan: The Closing of the American Mind – How Higher Education Has Failed Democracy and   
Impoverished the Souls of Today’s Students, Simon & Schuster Paperbacks, 2012 
 
Brante, Thomas; Andersen, Heine; Korsnäs, Olav (red.): Sociologiskt lexikon, Natur och kultur, 2001 
 
Buruma, Ian: Murder in Amsterdam – The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance,  
Atlantic Books, 2007 
 
Buruma, Ian & Margalit, Avishai: Occidentalism – The West in the Eyes of Its Enemies, Penguin, 2005  
 
Calhoun, Craig i Calhoun et al: Classical Sociological Theory (Third Edition), Wiley-Blackwell, 2012 
 
Camus, Albert: The Rebel, Penguin, 2000 
 
Cohen, Nick: What’s Left – How the Left Lost its Way, Harper Perennial, 2007 
 
Cohn, Norman: The Pursuit of the Millennium – Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchist of the 
Middle Ages, Pimlico, 2004 
 
Collins, Patricia Hill: Black Feminist Epistemology i Contemporary Sociological Theory  
(Calhoun et al, Third Edition), Wiley-Blackwell, 2012 
 
Conquest, Robert: Reflections on a Ravaged Century, Norton & Company Inc., 2000 
 
 



54 

 

Elias, Norbert: The Civilizing Process – Sociogenetic and Psychogenetic Investigations,  
Blackwell Publishing, 2000 
 
Faye, Guillaume: Convergence of Catastrophes, Arktos, 2012 
 
Foucault, Michel: Truth and Power i Contemporary Sociological Theory  
(Calhoun et al, Third Edition), Wiley-Blackwell, 2012 
 
Friedländer, Saul: Nazi Germany and the Jews, 1933-1945, Harper Perennial, 2009 
 
Fukuyama, Francis: The End of History and the Last Man, Penguin Books, 2012 
 
Gove, Michael: Celcius 7/7, Phoenix, 2007 
 
Gray, John: Al Qaeda And What It Means to be Modern, Faber and Faber, 2007 
 
Gustavsson, Klas: Det vardagliga och det vetenskapliga – Om sociologins begrepp, Media-Tryck,  
Lunds Universitet, Lund, 2011 
 
Haffner, Sebastian: En tysk mans historia, Nordstedts, 2015 
 
Halevi, Yossi Klein: Like Dreamers, Harper Perennial, 2014 
 
Haywire, Rachel: The New Reaction, Arktos, 2015 
 
Heidenblad Larsson, David: Vårt eget fel – Moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets klimatlarm 
till förmoderna syndastrafföreställningar, Agerings Bokförlag, 2012 
 
Herz, Marcus: Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism - En översyn.    
Rapport 1, Segerstedtinstitutet, Göteborgs Universitet, 2016 
 
Huntington, Samuel P: The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, The Free Press, 2002 
 
Illes, Florian: 1913, Århundradets sommar, Nordstedts, 2014 
 
Isenberg, Bo: Överflöd och ofullbordan – Essä om det moderna, Coyote, 2001  
 
Karsh, Efraim: The Tail Wags the Dog - International Politics and the Middle East,  
Bloomsbury Publishing, 2015 
 
Knudsen, Øvig Peter: Blekingegadeligan (Del 1. Den danska cellen), Karneval förlag, 2007 
 
Koselleck, Reinhart: Erfarenhet, tid och historia – Om historiska tiders semantik, Daidalos, 2004 
 
Krakauer, Siegfried: History: The Last Things Before the Last, Marcus Wiener Publishers, 2004. 
 
Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal: Hegemony and Socialist Strategy – Towards a Radical Democratic 
Politics, Verso, 2014 
 
Lettevall, Rebecka: En europeisk kosmopolit. En idéhistorisk studie av Immanuel Kants Om den eviga freden 
och dess verkningshistoria, Symposion, 2001 



55 

 

 
Lévy, Henri-Bernard: Left in Dark Times – A stand against the new barbarism, Random House, 2009 
 
Lewis, Bernard W: The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror, Random House Trade, 2004 
 
Lewis, Bernard W: What Went Wrong? – The Clash between Islam and Modernity in the Middle East, 
Harper Perennial, 2003 
 
Löwit, Karl: Meaning of History, The University of Chicago Press, 1949 (omtryck) 
 
Marx, Karl: Kritik av Gothaprogrammet – Randanmärkningar till Tyska Arbetarpartiets program, 1875 
(www.marxistarkiv.se) 
 
Milosz, Czeslaw: The Captive Mind, Penguin, 2001 
 
Muller, Jerry Z: The Other God That Failed, Princeton University Press, 1987 
 
Nawaz, Maajid: Radical – My Journey from Islamist Extremism to a Democratic Awakening,  
W H Allen, 2013  
 
Nietzsche, Friedrich: Till moralens genealogi – En stridsskrift (samlade skrifter band 7),  
Symposion, 2002 
 
Nordin, Svante: Nittonhundratalet: en biografi – människor, makter och idéer under ett århundrade,  
Atlantis, 2005 
 
Norell, Magnus: Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser, Trail, 2015 
 
O’Neill, Brendan: A Duty to Offend, Selected Essays, Connor Court Publishing, 2015 
 
Patterson, Orlando: The Paradoxes of Integration i Contemporary Sociological Theory  
(Calhoun et al, Third Edition), Wiley-Blackwell, 2012 
 
Popper, Karl: The Open Society and Its Enemies, Routledge, 2011 
 
Scruton, Roger: Fools, Frauds and Firebrands – Thinkers of the New Left, Bloomsbury, 2015 
 
Smith, Dorothy E: The Conceptual Practices of Power i Contemporary Sociological Theory  
(Calhoun et al, Third Edition), Wiley-Blackwell, 2012 
 
Säkerhetspolisen: Våldsam politisk extremism - Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och 
vänsterkanten (sakerhetspolisen.se), 2009 
 
Säkerhetspolisen: Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (sakerhetspolisen.se), 2010 
 
Säkerhetspolisen: Årsbok 2015 (sakerhetspolisen.se), 2015 
 
Weber, Max: Objectivity in Social Science i Classical Sociological Theory  
(Calhoun et al, Third Edition), Wiley-Blackwell, 2012 
 
Wheen, Francis: Strange Days Indees – The Golden Age of Paranoia, Harper Collins, 2010 



56 

 

Yerushalmi, - Yosef Hayim: Zahkor – Jewish History and Jewish Memory,  
The University of Washington Press, 1996 
 
Žižek, Slavoj: The Year of Dreaming Dangerously, Verso, 2012  
 
 
 
Tidningar & Tidskrifter (och hur ur de har förkortats i texten) 
 

Aftonbladet (AB) 
Axess Magasin 
Dagens nyheter (DN) 
Expressen 
Fria Tider 
Göteborgsposten (GP) 
Nationalencyklopedin 
Slate Magazine 
Spiegel Online International 
Svenska Dagbladet (SVD) 
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 

 Terrorism Reseach Initiative 
The American Interest 
The Atlantic 
The Huffington Post 
 
 

 
Övrig media 
 

A fist full of dynamite, 1972, Regi: Sergio Leone 
 

Axess TV 
 

Fight club, 1999, Regi: David Fincher 
 

Förintelsen – historiens värsta brott, 2014, dokumentär sänd på SVT våren 2016 
Franska dokumentärserien i åtta delar. 

 
Högerextremisters läsvärldar (Lunds Stadshall, 26/5-15, publicerad på ur.play) 

 
Sveriges Radio (SR) 

 
Timbuktu, 2014, Regi: Abderrahmane Sissako 


