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Fokus i projektet är vilka uttryck som konstrueras och används av 

islamistiska aktivister i Sverige för att övertyga olika åhörare om sina 

budskap. I Sverige finns uppskattningsvis 600 000 personer med 

bakgrund i länder där islam är majoritetsreligion men endast en 

mindre del av denna helhet utgörs av islamister: aktörer som har den 

politiska avsikten att påverka omgivningen med att mobilisera 

muslimer och icke-muslimer för sin sak.  

 

Den muslimska befolkningen i Sverige lär emellertid öka genom 

invandring. Hur dessa invandrare tas emot, vad de hör och lär sig när 

de gör sina första erfarenheter i landet har betydelse för deras 

fortsatta liv och integration. Islamistiska aktivister riktar sina 

meningsskapande budskap både mot tjänstemän och politker i det 

etablerade systemet och mot andra muslimer, därför är det av stor 

betydelse för samhället att förstå hur budskapen är konstruerade för 

att få gehör i olika målgrupper. 

 

Forskningen är viktig för samhällets bredare förståelse av kopplingen 

mellan politisk påverkan av inrikes och utrikes verksamma islamistiska 

rörelser. Att vissa islamistiska aktörer har ett globalt 

verksamhetsområde är tydligt när det till exempel gäller extrema 

grupperingar som Hizb ut-Tahrir och salafister (både jihadistiska och 

mer dawa orienterade). När det gäller aktörer som är ideologiskt 

relaterade till Muslimska brödraskapet är gränsdragningen mellan vad 

som är att betrakta som utrikes respektive inrikes politisk påverkan 

mer oklar. Genom att analysera budskapens utformning i förhållande 

till olika målgrupper (muslimer och icke-muslimer) är en av projektets 

målsättningar att bidra till ett klargörande kring ovan nämnda 

gränsdragning.      

 

I projektet arbetar forskarna Aje Carlbom, Pernilla Ouis och Eli Göndör 

från (Malmö universitet?) liksom Lorenzo Vidino, Washington 

University. Projektet startade hösten 2018 och avslutas hösten 2022.  
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