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Abstract 

 

I den här uppsatsen kommer vi att pröva två teoretiska nytillskott från psykologin, Modes-

Theory och Identity Fusion, på foreign fighters som stridit mot Islamiska Staten (IS). Båda 

teorierna har visat god potential för att förklara extreme pro-group behaviors som att sätta 

livet till för en grupp, vilket gör oss nyfikna på att pröva teorierna inom freds- och 

konfliktvetenskap. Vad som framförallt gör teorierna intressanta är att de potentiellt kan 

förklara extreme pro-group behaviors för en out-group, något som är karaktäristiskt för 

foreign fighters. För att pröva teorierna har vi analyserat intervjuer med personer som stridit 

mot IS med hjälp av diskurs- samt tematikanalys. Resultatet visade positiva samband mellan 

teorierna och extreme pro-group behaviors, vilket är i linje med tidigare forskning.  

 

Nyckelord: Foreign fighters, modes-theory, identity fusion, in- and out-groups, anti-IS 

fighters, pro-group behaviors 
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1. Inledning 

 

Det akademiska intresset för foreign fighters har väckts på nytt av IS och dess internationella 

rekrytering (de Guttry, et al., 2016, p. 1). IS är däremot inte de enda som dragit till sig foreign 

fighters på senare tid, utan en betydande grupp människor har gjort samma resa men till andra 

sidan fronten för att strida mot IS. Men samtidigt som en stor del forskning har gjorts på 

foreign fighters som strider för IS har väldigt lite forskning gjorts på de foreign fighters som 

strider mot IS, något vi vill undersöka närmre i den här uppsatsen (Jayakumar, 2019, p. 9) 

(Tuck, et al., 2016, p. i). 

 

Trots nyfunnet intresse har litteraturen om foreign fighters fortfarande svårt att förklara varför 

individer väljer att strida i ett främmande land för människor de inte känner (Frenett & 

Silverman, 2016, p. 63). Förklaringsmodeller för lokalt rekryterade rebeller, så som 

greed/grievences, faller platt när de prövats på foreign fighters, något vi vill utforska närmre i 

den här uppsatsen (Malet, 2013, pp. 3-5). För på senare tid har två stora genombrott gjorts 

inom psykologin; modes-theory som formulerades av Harvey Whitehouse 2004 och identity 

fusion som utvecklats under 2010-talet, som skulle kunna förklara varför folk väljer att strida 

i främmande konflikter (Whitehouse, 2004) (Swann Jr, et al., 2010).  

 

Båda teorierna har visat lovande resultat för att förklara extreme pro-group behaviors, det vill 

säga extrema uppoffringar på individnivån för en grupps räkning (Swann Jr, et al., 2010, pp. 

829-831) (Kunst, et al., 2017, pp. 20-21). Men vad som framförallt gör teorierna intressanta 

för frågeställningen är att teorierna även kan förklara extreme pro-group behaviors för out-

groups, det vill säga grupper som en inte är del av (Kunst, et al., 2017, pp. 20-21). Forskning 

har redan gjorts på foreign fighters med hjälp av identity fusion, något vi vill fortsätta att 

utforska i vår uppsats (Whitehouse, et al., 2014).  

 

Eftersom vi både vill undersöka ett empiriskt fall och två teoretiska förklaringsmodeller 

kommer frågeställningen bli tudelad. Den övergripande frågeställningen är ”Varför åker folk 

frivilligt till Levanten för att strida mot IS?”, vilket vi förklarar genom att svara på frågan 

”Kan modes-theory och identity fusion användas inom freds- och konfliktvetenskapen för att 

bättre förklara foreign fighters?”.   
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Vi kommer pröva teorierna genom att göra diskurs- och tematiska analyser av transkriptioner 

från intervjuer med foreign fighters som stridit mot IS, en metod som använts av flera andra 

som undersökt just foreign fighters som stridit mot IS (Jayakumar, 2019) (Tuck, et al., 2016). 

Vi har därför ställt upp tre hypoteser vi kommer pröva för att se om foreign fighters och deras 

motivationer kan förklaras med hjälp av de två teorierna.  

 

Hypotes 1: Foreign fighters som strider mot IS kommer visa prov på flera olika in- och out-

group-identifieringar.  

Vår första hypotes är ställd för att kartlägga vilka grupper foreign fighters identifierar som in- 

eller out-groups. Undersökningen är framförallt av vikt för att kunna pröva identity fusion 

med out-groups, något som är centralt för vår frågeställning. 

 

Hypotes 2: Foreign fighters kommer visa prov på modes-theory som trigger för deras 

engagemang i konflikten, framförallt negativa modes. 

Den andra hypotesen berör modes-theory och dess potential för att förklara extreme pro-group 

behaviors. Hypotesen är ställd för att pröva två av modes-theory’s möjliga tillskott för freds- 

och konfliktvetenskap, modes som trigger för extreme pro-group behaviors och modes-theory 

som trigger för identity fusion. Vi förväntar oss även finna att de flesta uttrycker negativa 

modes, vilket skulle ligga i linje med tidigare forskning. 

 

Hypotes 3: Foreign fighters kommer visa prov på identity-fusion med både in- och out-

groups. 

Den tredje hypotesen är till för att pröva identity fusion. Med denna hypotes vill vi se om 

identity fusion går att observera hos intervjuobjekten, samt om identity fusion sker med både 

in- och out-groups. Identity fusion med in-groups skulle kunna förklara foreign fighters höga 

grad av extreme pro-group behaviors samtidigt som de agerar självständigt från andra in-

groups (ex Familj), medan identity-fusion med out-groups skulle förklara varför foreign 

fighters är just foreign fighters, varför folk strider för en out-group.   
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2. Teori 

 

Val av teori 

På grund av vår övergripande frågeställnings tvärvetenskapliga och breda bakgrund lade vi 

stor vikt vid teorival. Den kanske största avvägning var att välja mellan de teorier som 

fokuserar på freds- och konfliktvetenskapens statsvetenskaplig grund och de teorier som 

kommit från psykologin, antropologin och sociologin (Jarvis & Holland, 2015, pp. 10-11). 

Emellertid har vi valt att arbeta med teorier hämtade från den senare gruppen, då vi anser vi 

teorierna är mer passande med tanke på frågeställningarna.  

 

För att svara på våra frågeställningar har vi valt att arbeta med teorier som förklarar extreme 

pro-group behaviors. Mer specifikt kommer vi att använda oss av två relativa nya tillskott från 

psykologin som har visat sig väl lämpade för att förklara extreme pro-group behaviors; 

modes-theory och identity fusion. De båda teorierna har tidigare använts i tandem med 

varandra, något som vi också tänker göra. Vi kommer även att använda två 

begreppsbildningar, in- och out-groups och pro-group behaviors, som är hämtade från den 

bredare socialpsykologiska litteraturen.  

 

Anledningen till att vi valt just modes-theory och identity fusion är att teorierna visat goda 

resultat som förklaring till foreign fighters och andra typer av extreme pro-group behaviors. 

Genom att pröva teorierna inom ramen för freds- och konfliktvetenskap kan vi även pröva hur 

teorierna skulle kunna användas inom övriga freds- och konfliktvetenskap.  

 

Tidigare forskning 

Vi kommer förhålla oss till tidigare forskning om de teorier vi har valt att arbeta med, samt 

tidigare forskning på foreign fighters som stridit mot IS. 

 

Tidigare forskning om identity fusion och modes-theory har visat ett positivt samband mellan 

de två teorierna och extreme pro-group behaviors (Swann Jr, et al., 2010, pp. 828-829) 

(Whitehouse, et al., 2017, p. 4). Av de två teorierna brukar identity fusion ses som den direkta 

länken till extreme pro-group behaviors, medan modes-theory används för att förklara hur 

identity fusion uppstår (Swann Jr, et al., 2010, p. 826). Eftersom de två teorierna använts för 

att förklara extreme pro-group behaviors har forskning redan gjorts på grupper som ligger 
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freds- och konfliktvetenskapen nära, så som rebeller i Libyen och islamister i Marocko 

(Whitehouse, et al., 2014) (Atran, 2016, pp. 197-198).  

 

Forskningen på anti-IS foreign fighters har framförallt skett i form av studier (Jayakumar, 

2019) (Tuck, et al., 2016). Generellt brukar studierna använda sig av ett flertal av de teorier 

som kan förklara foreign fighters, istället för att förhålla sig till en specifik teori. Ett undantag 

som vi har använt oss av är Kunst et al., som i sin studie testar identity fusion på foreign 

fighters som stridit mot IS (Kunst, et al., 2017).  

 

  

2.1. Begrepp och teorier 

 

Foreign fighters 

Foreign fighters är kombatanter/rebeller som strider för en grupp som en inte är en del av. De 

kanske mest kända exemplen är franska främlingslegionen och foreign fighters under spanska 

inbördeskriget (Flores, 2016, p. 40).  

 

In- och out-groups 

In- och out-groups, eller in- och ut-grupper, beskriver en individs grupptillhörighet. En in-

group är en grupp som personen i fråga ser sig som en del av, medan out-group är en grupp en 

inte ser sig som del av (Forsyth, 2009, p. 458).  

 

Extreme pro-group behaviors 

Extreme pro-group behaviors är, som namnet antyder, extrema handlingar för en grupps 

räkning. En extrem handling behöver inte nödvändigtvis vara våldsam, utan en handling ses 

som extreme pro-group om handlingen innebär stora risker eller uppoffringar för individen i 

syfte att främja gruppen. Ett exemepel är att riskera livet för en grupp, något som foreign 

fighters gör.  

 

Modes-theory 

Modes-theory är en teori som utformades av Harvey Whitehouse för att förklara hur religiösa 

riter håller samman och expanderar en religiös community (Whitehouse, 2004). Modes-theory 

omfamnades relativt snabbt av andra forskare som prövat teorin på andra typer av grupper 

med positiva resultat (Swann Jr, et al., 2010). I förhållande till vår frågeställning är modes-



Lunds Universitet  Ossian Hamberg 
FKVA22  Jacob Wollheim 

 8 

theory intressant då modes-theory kan förklara hur identity fusion uppstår, vilket i sin tur 

leder till extreme pro-group behaviors. 

 

Teoretiskt bygger modes-theory på att grupper hålls samman med hjälp av två olika poler av 

”modes”. ”Modes” är olika typer av upplevda händelser/känslor som kan vara både positiva 

och negativa (Whitehouse, 2004). De två ”modesen” är åt ena sidan sällsynt förekommande 

och högintensiva upplevelser, som chocken efter ett terrordåd, och på andra sidan reguljärt 

återkommande och lågintensiva upplevelser, som upplevelsen av strukturellt förtryck 

(Whitehouse, 2004) (Newson, 2017, pp. 1-2).  

 

Identity Fusion 

Den andra teorin vi kommer att använda oss av är identity fusion. Identity fusion har blivit en 

väldigt populär metod inom psykologin för att förklara extreme pro-group behaviors 

(Newson, 2017, pp. 1-2). Identity fusion liknar på vissa sätt SIT (Social Identity Theory), men 

skiljer sig på några väsentliga punkter. Dels är identity fusion som namnet antyder en 

sammanfogning eller sammansmältning av ens identiteter (Kunst, et al., 2017, p. 3). Mer 

precist är det sammansmältningen av ens personliga/individuella identitet (jaget) och ens 

sociala-/gruppidentitet (viet). Att individen och gruppen smälter samman, istället för att 

fungera som två kanaler där antingen den ena eller andra styr ens agerande, har flera viktiga 

implikationer som kan förklara beteende som vore ologiskt utifrån SIT (Hart & Lancaster, 

2019, p. 46). För det första skulle en sammansmält person kunna göra enorma uppoffringar 

för en out-group (social identitet) om personen har nära, personliga relationer (individ-nivå) 

till delar av out-groupen (Kunst, et al., 2017, p. 3) (Hart & Lancaster, 2019, p. 47). För det 

andra kan sammansmälta personer fortsatt agera självständigt samtidigt som personen känner 

en djup koppling till sin gruppidentitet, vilket skulle kunna förklara varför foreign fighters gör 

stora uppoffringar för en grupp samtidigt som de agerar självständigt utanför andra 

(in)grupper (exempelvis att lämna familj för att strida).  

 

 

2.2. Operationalisering 

 

Begreppen och teorierna kommer att prövas mot kvalitativa intervjuer med foreign fighters 

som stridit mot IS. Vi har valt att plocka ut de delar av teorierna som bäst svarar på vår 

övergripande frågeställning, det vill säga ”kan modes-theory och identity fusion förklara 
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foreign fighters”. För modes-theory innebär det att vi kommer att fokusera på de modes som 

kan kopplas till antingen extreme pro-group behaviors eller identity fusion. På samma vis 

kommer vi att fokusera på identity fusion med grupper som kan kopplas till konflikten och 

valet att strida.  

 

2.2.1. Begrepp 

 

Foreign fighters 

För att kunna avgöra vilka som är foreign fighters har vi behövt göra en avvägning av vad vi 

menar med foreign respektive fighter. Med foreign kommer vi att räkna in alla som inte är 

bosatta i regionen, vilket innebär att vi räknar in foreign fighters från diasporan, men räknar 

bort lokala kombattanter från närregionen, exempelvis stridande från kurdiska Iran. Med 

fighter kommer vi att räkna alla som rest till Irak och Syrien för att strida, men vi kräver inte 

att personen i fråga har deltagit i direkta konfrontationer med IS. Utöver att det är svårt att 

kontrollera vilka som faktiskt stridit, är det inte heller en viktig faktor för oss att studera, då vi 

är intresserade av valet att strida, inte själva stridandet.  

 

In- och out-groups 

Vi kommer att använda oss av in- och out-groups för att pröva identity fusions potential för 

att förklara extreme pro-groups behaviors för en out-groups räkning. Med in- och out-groups 

kan vi även undersöka om foreign fighters strider för en out-group eller om de motiveras av 

en in-group, så som den egna regimens agerande. Genom att kartlägga in- och out-groups 

bland våra intervjuobjekt kan vi även testa vår representation mot big-N-rapporter, vilket vi 

gör för att se om vi har över- eller underrepresentation av en viss grupp, vilket i sin tur skulle 

påverka representation för vår undersökning av modes-theory och identity fusion.  

 

Extreme pro-group behaviors 

Extreme pro-group behaviors används för att beskriva fighter-delen av foreign fighters. 

Extreme pro-group behaviors är därför inget vi kommer att undersöka hos intervjuobjekten, 

eftersom valet att frivilligt sätta livet till för en grupp i sig är ett typexempel på extreme pro-

group behaviors.   
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2.2.2. Modes-theory 

 

Modes-theory kommer användas för att se vilka typer av modes som motiverat valet att delta i 

konflikten. Främst vill vi pröva samma fenomen som tidigare forskning noterat; att 

dysforiska/negativa modes fungerar som trigger för identity fusion. Vi kommer även 

undersöka om det finns en starkare koppling till hög- eller lågintensiva modes samt om modes 

är mer framträdande med antingen in- eller out-groups.  

 

2.2.2. Identity fusion 

 

Identity fusion är den sista biten i pusslet och är tänkt att förklara varför folk väljer att göra 

enorma uppoffringar för en grupp. Genom att analysera intervjuerna bör vi enligt teorin kunna 

identifiera flera som genomgått fusion. Vi kommer även undersöka till vilken grad 

intervjuobjekten sammanfogats med in- eller out-groups. 

 

2.3. Teoretiskt ramverk 

 

Modes-theory och identity fusion är tillsammans vårt teoretiska ramverk. Vi har valt de två 

teorierna av flera anledningar. Ur både ett normativt och praktiskt perspektiv anser vi att 

teorier från psykologin borde vara bäst på att förklara foreign fighters, eftersom de ofta agerar 

självständigt från stater. Teorierna är även sammanlänkade, där modes-theory har använts för 

att förklara hur identity fusion uppstår (Newson, 2017, p. 3) (Swann Jr, et al., 2010, p. 20). 

Slutligen skulle de två teorierna kunna bidra till litteraturen om foreign fighters och 

rebellrekrytering genom att exempelvis förklara grievances som överskrider in-grupper.  

 

 

3. Forskningsdesign 

 

För att pröva modes-theory och identity fusion som möjliga förklaringar till foreign fighters 

kommer vi att göra en diskursanalys av kvalitativa intervjuer med foreign fighters i konflikten 

mot IS. Vår beroende variabel är varför strider personer frivilligt i främmande konflikter? 

(Foreign Fighters) och vår oberoende variabel är identity fusion och modes-theory hos foreign 

fighters.  
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3.1. Metod 

 

Vi kommer testa modes-theory och identity fusion mot kvalitativa intervjuer med foreign 

fighters som stridit mot IS. Intervjumaterialet kommer att granskas med hjälp av flera metoder 

för analys av kvalitativt textmaterial. Dels kommer vi att göra en diskursanalys av innehållet i 

intervjuerna, både på mikro- och makronivå. Vi kommer även att använda oss av tematisk 

analys för att hitta övergripande teman i var intervju och i intervjuerna som helhet.  

 

När vi analyserar intervjumaterialet kommer vi att försöka identifiera modes och identity 

fusion genom att söka efter vissa specifika ord, fraser, frågor och liknande i transkriptionerna. 

Vi kommer att presentera hur en sådan analys kan se ut med utdrag från intervjumaterialet när 

vi presenterar resultatet av vår analys. Resultatet från diskursanalyserna kommer att 

omvandlas till ett numerärt värde och presenteras i en kvantitativ vinkling. Anledningen till 

att vi kommer omvandla analyserna av intervjuerna till ett numerärt värde är dels för att 

resultatet ska bli mer överskådligt, dels för att intervjumaterialet skulle ta upp allt för mycket 

plats om vi presenterade samtligt intervjuer som enskilda analyser.   

 

Eftersom materialet vi jobbar med är till överväldigande del transkriptioner som vi fått ta del 

av från journalister kommer vi även förhålla oss till transkriptionsanalys, det vill säga analys 

av hur transkriptioner är gjorda. Vi kommer även att använda oss av diskussionsanalys 

eftersom intervjuerna till stor del utförts i form av diskussioner, samt litteratur som berör 

intervjuer/field work i konfliktzoner. De tre kontrollmetoderna kommer hurusom inte ta upp 

en stor del av uppsatsen, men vi kommer att lyfta några av de brister och fällor intervjuarbete 

kan leda en till.  

 

3.2. Material 

 

Primärmaterialet består av intervjumaterial som vi har samlat in. Utöver intervjuerna kommer 

vi att använda oss av big-N-studier som har gjorts om foreign fighters som stridit mot IS samt 

litteratur om de teorier vi kommer att applicera.  

 

Intervjuer 

Totalt rör det sig som om 18 intervjuobjekt, varav 11 kommer från transkriptioner från 

journalister, 6 från ljudinspelningar vi transkriberat och 1 från en skriftlig intervju som vi 
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genomfört. Alla intervjuobjekt har, i någon utsträckning, deltagit i konflikten mot IS på plats i 

Syrien och/eller Irak, även om inte alla intervjuobjekt nödvändigtvis deltagit i direkta strider 

mot IS.  

 

Valet av intervjuer, och därmed intervjuobjekt, har behövt begränsats till den praktiska frågan 

”vilka intervjuer kan vi få tillgång till?” samt ”vilka av intervjuerna har vi möjlighet att 

transkribera?”. Vi har därför valt att arbeta med de mest omfattande big-N-studierna som har 

gjorts med samma grupp foreign fighters vi arbetat med för att kontrollera vår representation.  

 

Big-N-studier 

Vi kommer att använda big-N-studier, det vill säga kvantitativa studier som undersöker en 

större population, som har kartlagt foreign fighters. Vi kommer att använda dessa studier för 

att pröva representationen bland våra intervjuobjekt och väga vad vi finner mot tidigare 

forskning. De studier vi främst kommer använda för att pröva representationen är ISD:s 

(Institute for Strategic Dialogue) rapport ”Shooting in the right direction”: Anti-ISIS Foreign 

Fighters in Syria & Iraq (Tuck, et al., 2016) och Shashi Jayakumars rapport Transnational 

Volunteers Against ISIS från ICSR (Jayakumar, 2019) som båda kartlagt foreign fighters som 

stridit mot IS. Kartläggningarna bygger främst på intervjumaterial samt granskningar av 

sociala medier för att avgöra vilka som faktiskt varit på plats (i.e vilka som är foreign 

fighters), varifrån de kommer, hur de identifierar sig själva samt vad som motiverat beslutet 

att delta i konflikten. Vi kommer även använda oss av en studie som är gjord i samarbete 

mellan ett flertal universitet (Kunst, et al., 2017). Studien undersöker sambandet mellan 

identity-fusion, politisk åskådning, sannolikhet till extreme pro-group behaviors samt 

uppfattning om out-groups. Utöver att studien undersöker nästintill exakt det vi vill utforska 

är fallet de har valt just Kurdistan och kurdernas situation, och i en av undersökningarna i 

studien undersöks foreign fighters och potentiella foreign fighters som planerar att strida för 

kurdisk räkning. Studien kommer användas för att kontrollera våra slutsatser från 

diskursanalyserna, samt stödja vad vi finner alternativt inte finner bland våra intervjuobjekt, 

då framförallt i hänsyn till identity fusion.  

 

Teoretisk litteratur 

Utöver intervjuerna (primärmaterialet) och big-N-studierna (kontroll av primärmaterialet) 

kommer vi även använda oss av teoretisk litteratur.  
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Teori från psykologin 

Mycket av den litteratur som vi har använt oss av kommer från psykologin, främst kognitiv- 

och socialpsykologin. Framförallt har vi tittat närmare på de två teorier vår uppsats bygger på, 

modes-theory och identity fusion. Här har vi dels kunnat använda oss av studien från Kunst et 

al. som vi nämnt tidigare, då studien även innehåller beskrivningar av teorin (Kunst, et al., 

2017). Vi har även tagit del av två av de mest betydande arbetena för modes-theory och 

identity fusion, dels Whitehouses’ bok från 2004 och dels Swann et al.s artikel från 2010 

(Whitehouse, 2004) (Swann Jr, et al., 2010). För vår koppling mellan de två teorierna har vi 

arbetat mycket med Martha Newsons doktorsavhandling United in Defeat, som gör en 

liknande undersökning men på fotbollssupportrar (Newson, 2017). Kopplingen mellan de två 

teorierna tas även upp i ett flertal andra artiklar, många skrivna av Whitehouse, Swann, 

Gómez och andra som varit med och utvecklat modes-thoery och/eller identity fusion. Utöver 

litteraturen som berör de två teorierna direkt har vi även använt oss av litteratur från övrig 

psykologi. Här har vi använt oss av något mer studieanpassade böcker, som Group Dynamics 

av Donelson Forsyth, för att lära oss mer om in-/out-groups och grundläggande teorier inom 

socialpsykologi (Forsyth, 2009).  

 

Teori från freds- och konfliktvetenskap 

Vi har även arbetat med litteratur från freds- och konfliktvetenskap. Litteraturen från freds- 

och konfliktvetenskap har framförallt berört foreign fighters och rebellrekrytering, så som 

David Malets Why We Fight (Elsewhere) och antologin Foreign Fighters under International 

Law and Beyond (Malet, 2013) (de Guttry, et al., 2016). Förklaringsmodeller för foreign 

fighters och rebellrekrytering från freds- och konfliktvetenskap har använts för att formulera 

vår forskningsfråga och finna vad de två teorierna vi primärt använt oss av skulle kunna fylla 

för roll inom freds- och konfliktvetenskap.  

 

Litteratur om metod 

Slutligen har vi arbetat med litteratur om metod. Framförallt har vi använt oss av litteratur 

som handlar om intervjuer som forskningsmetod och analytiska redskap för att analysera 

intervjumaterial. Vi har främst använt oss av Discourse as Data, Psykologins 

forskningsmetoder, Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra 

beteendevetenskaper, Statstics for Psychology samt material hämtat från SAGE:s portal för 

forskningsmetodsmaterial (Wetherell, et al., 2001) (Svartdal, 2001) (Allwood & Erikson, 

2010) (Aron, et al., 2014) (Gibson & Brown, 2011) (Mertens Oishi, 2011). Vi har även använt 
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oss av Fieldwork Under Fire för att lära oss om hur intervjuarbeten i konfliktzoner ser ut och 

vad en bör tänka på när en arbetar med sådan data (Nordstrom & Robben, 1995).  

 

Val av fall 

En av anledningarna till vårt val av fall är att en av oss författare sen tidigare har kontakt med 

personer som stridit mot IS, vilket har gjort det möjligt för oss att ständigt hålla kontakt med 

personer på plats för att få en inblick i fallet vi studerar.  

 

En annan anledning till att vi valt att arbeta med foreign fighters som stridit mot IS är att det 

finns relativt lite forskning på just den gruppen (Jayakumar, 2019, p. 9). IS har kanske föga 

förvånande dragit till sig långt mer uppmärksamhet än de som strider mot IS, vilket innebär 

att det finns ett hål att fylla för att få en nyanserad bild av samtida foreign fighters (Tuck, et 

al., 2016, p. i).  

 

3.3. Avgränsning 

 

Avgränsning i metod 

För att metoden inte ska bli alltför avancerad och svåröverkomlig har vi valt att hålla oss borta 

från de, för oss, mer främmande metoderna för analys av intervjumaterial. Vi har därför valt 

att använda oss av analysverktyg som diskursanalys eftersom vi är mer bekanta med 

diskursanalys än med de mer kvantitativa metoderna. Vi kommer hurusom att låna 

presentationstekniken kvantitativa studier använder sig av för att göra resultatet mer 

lättöverskådligt, framförallt då vi inte kommer kunna presentera intervjuerna i sin helhet i 

uppsatsen.  

 

Avgränsning i material 

Vi har även sållat bland vårt material för att hålla uppsatsen så fokuserad som frågan tillåter. 

Vi har främst letat efter intervjuer som redan är transkriberade för att spara tid. Bland de 

intervjuer vi har fått som är bandade, och därför i behov av transkription, har vi plockat bort 

dem som kräver för mycket arbete. Vi har även plockat bort teoretiskt material som, om än 

intressant, inte direkt stödjer uppsatsens syfte.  
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Avgränsning av fall  

I valet av fall har vi avgränsat oss till personer som deltagit i striden mot IS och tillhör 

gruppen foreign fighters, så som vi har valt att använda begreppet (se Begrepp). Vi kommer 

heller inte ge oss i kast med att jämföra vårt fall, konflikten mot IS, med andra konflikter med 

en hög andel foreign fighters. 

 

 

4. Resultat – analys av intervjumaterialet 

 

Vi kommer nu att presentera resultatet av analysen av intervjumaterialet. 

Resultatframställningen är uppdelad i tre delar, en för var hypotes.  

 

Vi vill vara tydliga med att den numerära omvandlingen vi har använt för att mäta 

analysresultaten är långt från ett perfekt system. I och med att vi analyserat intervjuer som 

inte menat att pröva våra teorier har det i flera fall varit svårt att avgöra hur vi exempelvis ska 

koda intervjuobjektets identity fusion. Resultatet ska därför ses i ljuset av att det här är vår 

analys av intervjuerna, och inte intervjuobjektens direkta svar på våra hypoteser.  

 

 

4.1. In- och out-groups 

 

När vi analyserade intervjuerna sökte vi att finna stöd för våra två teorier, modes-theory och 

identity fusion, bland intervjuobjekten. För att kunna analysera huruvida de två teorierna fann 

stöd i materialet gjorde vi först en analys för att hitta uttryck för in- och out-group bland 

intervjuobjekten. Genom att identifiera in- och out-groups kan vi jämföra fördelning av in- 

och out-groups i vår data mot mer omfattande big-N-studier för att pröva vår representation, 

samt undersöka hur in- och out-groups påverkar modes-theory och identity fusion.  

 

För att se hur intervjuobjekten identifierade sig efter in- och out-groups letade vi efter uttryck 

av grupptillhörighet i materialet. Vi lägger ingen vikt i just den här delen i hur 

intervjuobjekten värderar sin gruppidentitet eftersom in- och out-group inte handlar om 

värdeladdningar av grupper utöver medlemskap (Forsyth, 2009). 
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Efter att ha gjort en preliminär analys samt sett till big-N-studier valde vi att dela upp in- och 

out-groups i 7 olika kategorier, etniska, religiösa, nationella, politiska, professionella, kön och 

unit på plats i konflikten (Tuck, et al., 2016) (Jayakumar, 2019).  

 

Resultat 

Efter att ha analyserat intervjuerna gav vi alla intervjuobjekt ett värde av antingen In, Out 

eller 0 för att beskriva om de såg sig som antingen in-group eller out-group med en av 

grupperna, med 0 för att beskriva de som inte beskrev gruppen på något specifikt vis. Efter att 

ha ställt upp resultatet och räknat om resultatet till ett numerärt värde, där 1 motsvarar alla 

intervjuobjekt (dvs. 18 intervjuobjekt).   

 

Grupp 

Andel 

Etnisk Religiös Nationell Politisk Profession Kön Unit 

In 0.22 0.00 0.89 0.11 0.33 0.17 0.86 

Out 0.50 0.00 0.00 0.17 0.00 0.17 0.00 

In/Out 0.72 0.00 0.89 0.28 0.33 0.33 0.86 

1 = 18 intervjuobjekt 

 

I tabellen ovan har vi sammanställt resultatet från våra intervjuer. Efteråt gjorde vi en 

sammanställning av de två rapporterna vi har valt som referens för att se hur väl resultatet 

stämmer överens (Tuck, et al., 2016) (Jayakumar, 2019).  

 

 

Grupp 

Andel 

Etnisk Religiös Nationell Politisk Profession Kön Unit 

IN 

(Kontroll) 

0.18 0.11 0.92 0.16 0.28 - - 

IN (Våra 

intervjuer) 

0.22 0.00 0.89 0.11 0.33 0.17 0.86 

Differens 0.04 0.11 0.03 0.05 0.05 - - 

1 = 18 intervjuobjekt  
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I tabellen ovan har vi jämfört antalet som ser sig som in-group med någon av grupperna i big-

N-rapporterna med våra resultat. I tredje raden har vi räknat ut skillnaden i procentenheter och 

motsvarande antal intervjuobjekt. Eftersom big-N-rapporterna inte kollat på out-grupper har 

vi valt att enbart jämföra in-grupper.  

 

Resultatet indikerar att vi trots det lilla urvalet har en relativt god representation av olika 

grupper. Den grupp där vi har störst differens är religiösa in- och out-groups (0.11). Vi saknar 

även data på in-group känslor med sitt kön och unit i konflikten, och kan därför inte se hur 

representativ vår primärdata är i de kategorierna.   

 

Hypotes 1: Foreign fighters som strider mot IS kommer att visa prov på flera olika in- och 

out-group-identifieringar. 

Vår först hypotes stämmer alltså väl med resultatet. Flera olika in- och out-grupper uttrycktes 

av intervjuobjekten, vilket var vad vi vill pröva. Vi kunde även identifiera fler in- och out-

groups som inte passade i någon av kategorierna. Framförallt var identiteter kopplade till 

psykisk hälsa (så som missbrukare eller deprimerad) vanligt förekommande, något vi kommer 

ta upp i slutet av uppsatsen.  

 

 

4.2. Modes-theory 

 

 

Det som först motiverade mig att komma hit var att jag såg på internet och nyheterna vad 

som hände här nere. Hur isis dödade och förstörde, barn och hela familjer som blir avrättade 

för att dem har "fel" religion, "fel" ras, och vi här i Europa, med alla våra vapen, 

ambulanser, soldater, vi bara tittar på. 

 

Exempel på negativa, reguljära modes med både in- och out-groups 

 

 

Efter att ha sammanställt vilka av intervjuobjekten som uppfattar sig som in- eller out-group 

med vilken grupp letade vi efter stöd för modes-theory. Detta gjorde vi genom att leta upp 

beskrivningar av händelser eller känslor som antingen stämmer in på hög- eller lågintensiva 

modes och koppla det mode vi finner till in- eller out-group. Vi analyserade även ifall det 



Lunds Universitet  Ossian Hamberg 
FKVA22  Jacob Wollheim 

 18 

rörde sig om ett negativt eller positivt mode. Genom att undersöka de här tre variablerna i 

varje intervju kunde vi sen se vilka typer av modes som var de mest frekvent förekommande. 

Vi kan även se om negativa modes är mer vanligt förekommande än positiva, vilket är något 

tidigare forskning pekat på. 

 

 Resultat 

Laddning 

Modes 

Positiv Negativ In-/ Out 

Modes 

In-group Out-group 

Sällsynt, 

högintensiv 

0,06 0,56 Sällsynt, 

högintensiv 

0,27 0,33 

Reguljär, 

lågintensiv 

0,27 0,78 Reguljär, 

lågintensiv 

0,61 0,56 

 

In-/ Out 

Laddning 

In-group Out-group 

Positiv 0,22 0,22 

Negativ 0,67 0,56 

1 = 18 intervjuobjekt 

 

Resultatet från intervjuerna visade att det framförallt var negativa modes intervjuobjekten tog 

upp, antingen i förhållande till identity fusion och/eller extreme pro-group behaviors. Vidare 

var lågintensiva och reguljära modes mer vanligt förekommande är högintensiva, sällsynta 

modes. Slutligen gav in- eller out-groups inget märkbart utfall, utan modes tycks, bland våra 

intervjuobjekt, upplevas lika mycket med både in- som out-groups.  
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Det var ett stort fokus på just modes bland intervjuobjekten. Anledningen till att modes 

berördes så frekvent kan delvis ha med frågeställningarna i intervjumaterialet att göra. 

Exempelvis ställdes en variant av frågan ”varför valde du att delta i konflikten?” i alla 

intervjuer, och svaren på frågan uttryckte i 17 utav 18 fall (0.94) ett specifikt mode. Utdraget 

nedan visar prov på ett negativt mode med en out-group som indikerar en kombination av ett 

sällsynt, högintensivt mode (bilder skickade från en vän av korsfästa barn) i kombination med 

reguljära, lågintensiva modes (övriga hemskheter som, tyvärr, är mer reguljära).   

 

A buddy of mine works in Baghdad and he sent me pictures of kids, 9-10 years old, who had 

been crucified by Daesh. Probably about 6 months ago. So I just can't stand for that injustice. 

Where they cut people's heads off, they rape women, they sell them to slavery, kill citizens 

who are non-combatants, on the street, for what ever reason they can think. It's just 

something I can't stand and live my life knowing it's going on. 

 

 

 

Hypotes 2: Foreign fighters kommer visa prov på modes-theory som trigger för deras 

engagemang i konflikten, framförallt negativa modes. 

Resultatet visar ett positivt samband mellan modes, framförallt negativa modes, och beslutet 

att delta i konflikten (dvs, extreme pro-group behaviors). Resultaten är i linje med tidigare 

studier som gjorts på samma område, vilka också visar att negativa modes fungerar som 

trigger för extreme pro-group behaviora och identity fusion (Swann Jr, et al., 2010, p. 20) 

(Newson, 2017, p. 3). Vår andra hypotes stämde väl överens med resultatet. 

 

 

4.3. Identity fusion 

 

 

I love my country. I am British, I love my country, and if they were being invaded or… I 

would be the first person to pick up a one and a half inch knife  

 

Exempel på fusion med en in-group  
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Näst prövade vi vår andra hypotes, det vill säga att intervjuobjekten borde visa prov på 

identity fusion. För att identifiera uttryck för identity fusion letade vi dels efter samma 

beskrivningar av en själv i förhållande till grupper som används i tidigare studier för att 

undersöka identity fusion (Kunst, et al., 2017) (Hart & Lancaster, 2019, pp. 50-51) (Gómez & 

Vázquez, 2015, p. 458). Vanligt förekommande indikationer på identity fusion i vårt 

primärmaterial var bland annat Jag är en med gruppen, gruppen är jag, jag gör mer för 

gruppen än någon annan, gruppen gör mig stark. Vi kollade även efter vilken typ av grupp 

(in- eller out) som personen beskriver fusion med. Nedan har vi exempelvis en indikation på 

fusion med en out-group. 

 

They became my family. And I plan to stay here for as long as I can, as long as they need me 
to be here. 

 

Intervjuobjektet uttrycker både fusion mellan social och individnivå, (They became my 

family) och extreme pro-group behaviors (I plan to stay here for as long as I can). 

 

För att kontrollera våra resultat har vi även hämtat data från Kunst et al., som gjort en 

liknande undersökning, men med vissa markanta skillnader (Kunst, et al., 2017). För det 

första valde Kunst med kollegor att exkludera de som såg en lokal etnicitet som sin in-group, 

det vill säga foreign fighters från diasporan. För det andra tittade forskarna på aspirerande 

foreign fighters, inte personer som faktiskt åkt.  

 

Resultat 

 

 

Fusion Kontroll- 

material* 

In 0.44 0.28 

Out 0.33 0.43 

Fusion 0,72 0,71 

1 = 18 intervjuobjekt 

 

Som resultatet i boxen ovan visar noterade vi fusion hos drygt 70% av intervjuobjekten, vilket 

stämmer väldigt väl överens med big-N-studier om identity fusion bland foreign fighters mot 

IS (Kunst, et al., 2017, p. 21). Vi har emellertid många fler som har genomgått fusion med en 
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in-group än vad Kunst et al. fann. Anledningen till att vi har en större andel in-group fusion 

beror förmodligen på att vi inkluderade intervjuobjekt med etnisk in-group i konflikten (22%) 

samt att vi hade flera krigsveteraner som knöt an till sin identitet som veteran (22%).   

 

 

Hypotes 3: Foreign fighters kommer visa prov på identity-fusion med både in- och out-

groups. 

Undersökningen av identity fusion visade ett positivt samband mellan identity fusion och 

foreign fighters. Vi fick en relativt jämn fördelning mellan fusion med in- och out-groups, 

med viss fördel för in-group fusion. Resultatet indikerar, likt tidigare studier, att identity 

fusion är en väldigt tilltalande förklaringsmodell för att förstå vad som motiverar foreign 

fighters.  

 

 

5. Diskussion 

 

Vi har nu presenterat resultaten från våra analyser av intervjuerna. Generellt sett har vi fått 

resultat som liknar resultaten i tidigare studier, vilket ytterligare stärker både modes-theory 

och identity fusion som teoretiska verktyg för att förstå extreme pro-group behavior (Hart & 

Lancaster, 2019) (Newson, 2017) (Swann Jr, et al., 2010).  

 

Vi kommer nu i vår diskussion kring resultatet göra en snabb sammanfattning av resultatet. Vi 

kommer även att lyfta vad som kan göra resultatet av vår studie missvisande. Efter 

sammanfattningen kommer vi ta upp vissa tendenser vi märkte av i intervjuerna som vi inte 

har tagit med i resultatet. De tendenser vi inte tog upp i resultatet lämnades utanför då de 

exempelvis stod utanför vår hypotes eller krävde fler teorier än vi har använt för att förklara. 

När vi reflekterat över resultatet kommer vi även peka på hur teorierna kan användas inom 

freds- och konfliktvetenskapen för att komplettera andra teorier och förklaringsmodeller. Här 

kommer vi återigen inte gå för djupt in på det analytiska planet, utan försöka peka på vad som 

behöver forskas mer på.  
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5.1.Sammanfattning av resultatet 

 

Vad vi fann i vår mikrostudie följde i regel vad tidigare big-N-studier visat på området om 

foreign fighters som stridit mot IS (Jayakumar, 2019) (Kunst, et al., 2017) (Tuck, et al., 

2016). Även hypotesprövningarna av modes-theory och identity fusion gav ett konsekvent 

resultat med tidigare forskning (Hart & Lancaster, 2019) (Swann Jr, et al., 2010).  

 

Det är förstås svårt att dra en generell slutsats när mängden intervjuobjekt är relativt 

begränsad. Hurusom ger resultatet ytterligare belägg för att fortsätta att pröva teorierna för att 

förklara extreme pro-group behaviors. Framförallt visar resultatet att teorierna har en plats 

inom freds- och konfliktvetenskap för att förklara varför folk strider eller tar till extrema 

åtgärder för att stödja en grupp.  

 

 

5.2. Uppsatsens brister 

 

Material 

Även om vi lyckades få tag på intervjuer med 18 intervjuobjekt, drygt 3,6% av det 

identifierade antalet foreign fighters (ca: 500) från vårt fall, är urvalet fortfarande smalt och 

potentiellt missledande (Jayakumar, 2019). Eftersom intervjuerna till övervägande del har 

varit transkriberade av andra än vi finns det även en risk att viktiga delar av intervjuerna för 

just våra hypoteser utelämnats (Gibson & Brown, 2011). Vi har heller inte möjlighet att 

granska hur intervjuerna har utförts, underliggande agendor hos både intervjuhållare och 

intervjuobjekt samt maktstrukturen mellan de två, vilket påverkar hur träffsäkert vi kan 

analysera intervjuerna (Mertens Oishi, 2011) (Robben & Nordstrom, 1995).  

 

Teori och metod 

Då ingen av oss är en färdigutbildad psykolog finns det risk att vi missbedömt teorierna vi 

använt och/eller gjort misstag under diskursanalysen. Resultaten av vår analys bör därför inte 

ses som huggna i sten, utan som vår tolkning av materialet.  

 

Missing links 

Det finns även aspekter av teorierna som tidigare forskning undersökt men som vi inte har 

kunnat undersöka med vårt primärmaterial. Vi kunde exempelvis inte utforma en rättvisande 
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metod för att pröva när modes-theory fungerade som trigger för identity fusion. Då ingen av 

intervjuobjekten fick frågor som försökte hitta ett samband mellan modes och identity fusion 

blev det både praktiskt och etiskt tveksamt för oss att försöka tyda sambandet. 

 

 

5.3. Övriga tendenser 

 

Vi fann även stöd för andra teorier eller förklaringsmodeller som potentiellt kan användas för 

att förklara fenomenet med foreign fighters genom identity fusion och modes-theory. De här 

teorierna har emellertid inte undersökts teoretiskt av oss och vi kan därför inte dra någon 

slutsats om dess validitet, men anser fortfarande att de är värda att nämna för framtida 

forskning. 

 

Psykisk hälsa 

Flera av intervjuobjekten pratar mycket om sig själva ur ett väldigt reflektivt perspektiv. 

Många tar exempelvis upp deras välmående, där exempelvis PTSD, depression, missbruk och 

ensamhet nämns som anledningar till att intervjuobjektet valde att strida. Av de som pratar 

om psykisk ohälsa är det även flera som menar att de allra flesta foreign fighters tacklas med 

samma problem.  

 

Att många av intervjuobjekten uttrycker psykisk ohälsa är, tyvärr, föga förvånande. I 

framförallt ISD’s rapport läggs stor vikt vid foreign fighters och deras psykiska hälsa. Utöver 

att många som åker till konflikten för att strida mot IS menar att deras psykiska (o)hälsa 

spelade in beslutet är det även många som utvecklat problem med psykisk hälsa under 

konflikten gång. Foreign fighters är trots allt fortfarande soldater likt de som strider för 

statliga arméer (Tuck, et al., 2016, pp. 52-53). Till skillnad från veteraner saknar däremot 

foreign fighters helt skyddsnät i hemlandet att falla tillbaka på, och många har dragits in i 

kafkaartade rättsprocesser när de väl återvänt hem (Schultz, 2019) (Tuck, et al., 2016, p. 43). 

Med tanke på hur psykisk hälsa potentiellt påverkar sannolikheten för att folk söker sig till 

konflikt, utöver de hemska konsekvenser PTSD och dylikt från konflikt kan få, finns det ett 

oerhört viktigt arbete i att fortsätta observera foreign fighters när de återvänt hem för att 

undvika återfall och fler dödsfall från konflikten.  
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Teoretiskt skulle psykisk ohälsa skulle kunna prövas som ett mode, alternativt att andra som 

upplever psykisk ohälsa kan ses som en in-group, för att förklara extreme pro-group 

behaviors. Psykisk ohälsa är i högsta grad ett negativt mode, något som potentiellt leder till 

både identity fusion och extreme pro-group behaviors (Whitehouse, 2004) (Newson, 2017). 

Eftersom vi inte kände oss bekväma med att arbeta med just denna fråga lämnar vi frågan 

öppen åt någon som bättre förstår psykisk hälsa än vi.   

 

Äventyrslust och krigsturister 

En teori som har lyfts i ett flertal studier är att vissa foreign fighters inte är mycket mer än 

adrenalinjagande ”krigsturister” som deltar i främmande konflikter för att få utlopp för 

våldsfantasier, uppfylla maskulinitetsbilder eller vinna erkännande i en social grupp (Tuck, et 

al., 2016, pp. 28-30) (Jayakumar, 2019, pp. 25-26, 30).  

 

Vi fann bland våra intervjuobjekt väldigt svagt stöd för teorin, även om många anklagade 

andra för att tillhöra denna kategori. Av intervjuobjekten är det egentligen bara en som 

påvisar tendenser av viss megalomani gällande sig själv, men vi skulle verkligen inte mena att 

det rör sig som om en så kallad krigsturist. Som Robben och Nordstrom menar är 

förvrängningar och överdrifter av ens roll i en konflikt inte att se som ett sätt att lyfta sig 

själv, utan snarare ett försök förklara upplevelsen av krig för en som inte upplevt upplevelsen 

av krig (Robben & Nordstrom, 1995, pp. 7, 12). Väldigt få kommer i slutändan att ha stått tio 

meter från en IS-krigare i en smal gränd, för så ser inte krig ut i det här fallet (Tuck, et al., 

2016, p. 42). Vad många däremot har gjort är att frysande kura ihop sig dagar medan 

artillerield landar inom hundra meter från en, vilket fortfarande kan skapa en lika stark 

upplevelse av krig som den romantiserade bilden av strid öga mot öga. Överdrifter, eller 

lögner, bland intervjuobjekten kan alltså tolkas utifrån att intervjuer som oftast är ett möte 

mellan två parter som har vilt olika syn på vad krig och konflikt innebär (Robben & 

Nordstrom, 1995, p. 12).    

 

 

5.4. Inom freds- och konfliktvetenskapen 

 

Trots att både modes-theory och identity fusion används för att förklara beteenden som är 

nära kopplade till freds- och konfliktvetenskapen har teorierna precis börjat dyka upp utanför 

psykologin, sociologin och antropologin. Vi menar att teorierna visar potential för att förklara 
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vissa fenomen inom freds- och konfliktvetenskapen som tidigare litteratur har brottats med att 

förklara.  

 

Grievances 

Den teori inom freds- och konfliktvetenskapen som vi verkligen tror skulle kunna hjälpas av 

att integrera aspekter från modes-theory och identity fusion är (greed/)grievances. Greivances 

används framförallt för att förklara varför personer tar till vapen (extreme pro-group 

behaviors) och menar att grievances från ens egen grupp (in-group) mot en annan grupp (out-

group) leder till våldsanvändning (Collier & Hoeffler, 2004, p. 563). Grievances har däremot 

mött kritik, både som förklaringsmodell för foreign fighters och rebeller som helhet (Malet, 

2013) (Levy & Thompson, 2010, p. 192).  

 

Vad som identity fusion skulle innebära är att foreign fighters mycket väl kan känna 

grievances med en out-group om de sammansmält med sagda grupp (Kunst, et al., 2017). På 

så vis skulle ett stort teoretiskt hål för att förklara foreign fighters kunna täckas. Även om det 

krävs mer forskning för att säkerställa sambandet finns det goda tecken på att identity fusion 

kan integreras med teorier inom freds- och konfliktvetenskapen för att skapa en bättre 

teoretisk förståelse.  

 

Utöver att förklara grievances med en out-group skulle identity fusion också kunna stärka en 

av de förklaringsmodeller som använts tidigare för att förklara foreign fighters, vilket är 

missnöje över internationell respons, eller snarare bristen därav (Malet, 2013, pp. 5-6) (Tuck, 

et al., 2016, p. 21). Som vi kunde se när vi undersökte modes-theory och identity fusion var 

det många som uttryckte missnöje med den egna in-gruppens (hemstat etc.) respons. Om en 

sammanfogad person ser sig själv som ett med sin in-group (identity fusion) skulle det kunna 

förklara varför personen ser det som sin plikt att rätta till uppfattad orätt (grievances genom 

modes-theory) hos sin egen stat (in-group) och därför ta till drastiska åtgärder som att själv ta 

del av konflikten (extreme pro-group behaviors) (Swann Jr, et al., 2010). Med andra ord 

kommer en sammanfogad individ tolka gruppens felaktiga agerande som individens felaktiga 

agerande samtidigt som individens rätta agerande även innebära att gruppen agerar rätt, vilket 

skulle förklara hur missnöje över statliga policies i främmande konflikter får individer att ta 

till vapen i sagda konflikt.  
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Utanför foreign fighters 

Teorierna har även potential att användas för att förklara extreme pro-group behaviors hos 

andra aktörer inom freds- och konfliktvetenskapen. Forskning skulle exempelvis kunna göras 

på hur politiska ledare använder sig av identity fusion för att exempelvis mobilisera stöd eller 

konsolidera makten kring sig själv. Identity-fusion och modes-theory skulle också kunna 

förklara varför våld bryter ut i vissa fall och i andra inte, även om fallen i fråga är väldigt 

snarlika varandra. Fortsatt forskning på hur teorierna kan användas inom freds- och 

konfliktvetenskap är absolut på sin plats, framförallt när det handlar om forskning på 

individers relation till grupper.  

 

 

6. Avslutning 

 

Vi har nu kommit till slutet av vår uppsats. Vad vi har gjort är att pröva två teorier hämtade 

från psykologin, modes-theory och identity fusion, för att förklara foreign fighters 

motivationer till att strida. Vi har gjort detta genom att pröva teorierna mot kvalitativa 

intervjuer med foreign fighters som stridit mot IS. Vi genomförde först en diskurs- och 

tematisk analys på materialet för att identifiera tre viktiga faktorer för studien. Först sökte vi 

efter om intervjuobjekten identifierade sig som in- eller out-group, eftersom vad som skiljer 

sig för foreign fighters från andra rebeller/väpnade aktörer är just att de strider för en out-

group. Efter det prövade vi modes-theory genom att identifiera vilka olika modes som 

föranledde intervjuobjektens vilja att delta i konflikten. Sist analyserade vi intervjuobjekten 

för att se om de gav uttryck för identity-fusion med antingen in- eller out-group. Resultaten 

stämde i regel väl överens med tidigare forskning som försökt pröva teorierna på samma 

urval, vilket indikerar ett positivt samband mellan modes-theory, identity fusion och foreign 

fighters.  

 

Vi har även diskuterat hur identity fusion och modes theory skulle kunna användas för vidare 

forskning inom freds- och konfliktvetenskap. Vi är båda av åsikten att det finns en mängd 

frågor inom freds- och konfliktvetenskap som skulle kunna förstås än bättre med hjälp av 

dessa två teorier. 

 

Slutligen vill även tacka de som gjort uppsatsen möjlig. Till Kevin Knodell och Joakim 

Medin som delade med sig av sina transkriptioner, till Annica Ögren för insikter om 
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konflikten, till Djinghis Johansson som hjälpt oss att navigera inom psykologins termer och 

litteratur och till Annika Marie Ruge, Anna Norman, Margareta Bowallius och Jesper Olsson 

för korrekturläsningar och feed-back. Och framförallt till Kawa Hirani, som hjälpt oss genom 

hela arbetet med att förstå och sätta oss in i världen av foreign fighters som stridit mot IS.   
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