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Opgaveformulering: 
Radikalisering i det senmoderne samfund  
Redegør kort for Islamisk Stats historie. Definér begrebet radikalisering og redegør kort for 
begrebet jihad med fokus på den opfattelse af begrebet, som har relevans for emnet 
radikalisering.  

Med inddragelse af relevante sociologiske teorier om identitetsdannelse samt religionsfaglig 
teori om konversion og de store muslimske bevægelser (se bilag 1) ønskes en religionsfaglig 
analyse af ”Victors hellige krig - fra højskoleelev til hellig kriger” (TV2, 2016). Med 
udgangspunkt i denne analyse og en inddragelse af bilag 2 samt eventuelt andet selvvalgt 
materiale ønskes en undersøgelse af, hvorfor nogle unge i det vestlige senmoderne samfund 
bliver radikaliserede.  

Diskutér, hvorvidt islam i det analyserede materiale fremstilles som en voldelig religion, som 
dermed er hovedårsagen til de unges radikalisering.  

Bilag 1:  
”Hvem repræsenterer muslimerne i moderniteten?”, i: Deniz Kitir: Klassisk og moderne islam. 
Grundbog til islam, systime, 2010, s. 95-96  

Bilag 2:  
Tarek Omar: ”Det er et generationsopgør, når unge bliver radikaliseret”, Politiken, 26.03.16 
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Resumé: 

I denne opgave vil jeg undersøge hvordan, hvorfor og hvornår nogle bliver radikaliseret og vælger 

at drage i hellig krig. Jeg vil også analysere TV2 dokumentaren ”Victors hellige krig - fra 

højskoleelev til hellig kriger”, som handler om en ung mand, der bliver radikaliseret og rejser til 

Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat. I analysen vil jeg belyse Victors forløb fra dansk skoledreng 

til selvmordsbomber for Islamisk Stat, ved hjælp af relevante sociologiske teorier om konversion 

og identitetsdannelse. I analysen vil jeg bruge teorier fra Anthony Giddens, David Lyon og Lewis 

Rambo, samt bilag 1: ”Hvem repræsenterer muslimerne i moderniteten?”. Jeg vil også undersøge, 

hvorfor der er nogle unge, der bliver radikaliseret i det senmoderne samfund.  

Der vil blive diskuteret, hvorvidt islam bliver fremstillet som en voldelig religion i dokumentaren og 

der vil blive perspektiveret til to diskurser, der kan forklare holdningen til islam. 

Opgaven vil konkludere, at der ikke findes én specifik grund til radikalisering, men at der findes 

mange forskellige årsager til det. En af årsagerne er bl.a. et generationsopgør mod den kultur og 

det samfund vi lever i i dag, samt følelsen af at have brug for svar og mål i livet.  
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Indledning: 

Der findes forskellige terrororganisationer og de fleste af os kender højst sandsynligt Islamisk Stat. 

Islamisk Stat har en del flere medlemmer, end man ville forvente når man kigger på hvordan 

samfundet er indrettet i dag. Der er nok mange, der ikke forstår hvorfor nogen skulle have lyst til 

at hjælpe terrororganisationer. Men hvorfor er der nogen, der vælger at rejse ud, for f.eks. at 

hjælpe Islamisk Stat? Når en person rejser til udlandet, for at kæmpe for en terrororganisation er 

der i mange tilfælde tale om radikalisering. Hvorfor, hvornår og hvordan bliver en person 

radikaliseret og derfor vælger at drage i hellig krig? I dag lever vi i en moderne tid og alligevel er 

der nogle mennesker, der har en fundamentalistisk tankegang og gerne vil tilbage til det samfund, 

der fandtes for mange år siden. Fundamentalisterne længes efter at komme tilbage til dengang, 

hvor de religiøse lederes ord var lov og hvor religionen fyldte alt for menneskene. 

Det vil i denne opgave blive undersøgt, hvad der kan tiltrække folk til Islamisk Stat, samt hvorfor 

nogle er villige til at ofre deres liv for en religion, samt hvem der bliver radikaliseret. 

Redegørelse: 
Islamisk Stat (IS) er en islamistisk terrororganisation, som er opstået af flere sunnimuslimske 

oprørsgrupper. IS kæmper for en streng islamisk lovgivning ”islamisk kalifat” i Mellemøsten.1 

Oprørsgrupperne opstod, da en række lande, som bl.a. USA og Danmark, invaderede og besatte 

Irak i år 2003. 

Efter vestens invasion af Irak, fik terrororganisationen al-Qaeda også en afdeling i Irak og derfra 

overtog irakeren Abu Bakr al-Baghdadi ledelsen af organisationen i Irak. Med tiden opstod der 

uenigheder, da ledelsen af al-Qaeda, mente at al-Baghdadi brugte for hårde metoder. I 2013-2014 

fyldte uenighederne så meget, at al-Qaeda i starten af 2014 valgte at tage afstand fra sin afdeling i 

Irak og bryde alt kontakt. 

I 2013 stiftede al-Baghdadi ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), som ikke lang tid efter 

skiftede navn til ISIS (Islamic State og Iraq and Sham). I sommeren 2014 erobrede ISIS en del 

områder i Irak og de områder som ISIS nu kontrollerede i Irak og Syrien, blev udråbt af al-Baghdadi 

1 https://faktalink.dk/titelliste/islamisk-stat (afsnittet ”Hvordan er Islamisk Stat opstået?”) 
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til at være et nyt kalifat, der blev til bevægelsen Islamisk Stat og al-Baghdadi udpegede sig 

selv som den nye kalif. 

Islamisk Stat er en organisation med en islamistisk ideologi, som er grundlaget for dets tanker og 

handlinger. De praktiserer en streng form for sunniislam og det vigtigste for deres praktisering er, 

at gå tilbage til den originale fortolkning af islam. I ideologien sigter de efter at opnå de tidligere 

tiders kalifat, som skal styres af en kalif som regerer efter strenge sharia-lovgivninger.  

Sharia bruges i islam omkring normerne og de etiske rammer, som en muslim skal leve efter, hvis 

de vil leve efter Guds ønske. Nogle muslimer mener blot, at sharia er nogle retningslinjer i livet, 

som er op til det enkelte individ at følge. Andre muslimer mener, at det er vigtigt med et samfund 

bygget op og indrettet efter retningslinjerne i sharia. Sharia-lovgivning er baseret på de principper, 

som kan findes i muslimernes hellige bog, Koranen og i beretningerne om Profeten Muhammeds 

sunna, dvs. det som Muhammed gjorde og sagde.2 

IS´ mål er, at det nye kalifat skal styre hele Mellemøsten og de går ikke ind for de grænser, der 

eksisterer imellem regionens lande. Derfor har de fjernet grænsen, der er mellem Syrien og Irak, 

på grund af, at grænser i ældre tid blev besluttet af vestlige kolonimagter.3 

For at indføre det nye kalifat, mener IS at det er vigtigt, at alle muslimer drager i hellig krig, også 

det man kender som jihad. 

Islamisk Stat har med tiden vokset sig større og større. I løbet af det første år er IS vokset til 

tredobbelt størrelse.4  

Ifølge FN har 22.000 krigere fra udlandet, der rækker sig over 100 nationer valgt at slutte sig til IS. 

De kommer primært fra Nordafrika, Arabien og Rusland - men også fra Europa. Det er anslået, at 

ca. 100 danskere har valgt at slutte sig til IS som hellige krigere.5 

Mange af de europære, der slutter sig til IS, er andengenerationsindvandrere. De føler sig ikke 

tilpas i deres land og nogle havde allerede en kriminel baggrund. Krigerne, der kommer fra 

udlandet, er nødvendigvis ikke troende i starten, men kan blive radikaliseret i nogle bestemte 

miljøer og samtidig være vrede på det samfund, som de føler sig overflødige i. 

2 https://faktalink.dk/titelliste/shar (afsnittet ”Hvad er forskellen på sharia og sharia-lovgivning?”) 
3 https://faktalink.dk/titelliste/islamisk-stat (afsnittet ”Hvad er Islamisk Stat religiøse udgangspunkt?”) 
4 https://viborg-folkeblad.dk/artikel/cia-islamisk-stat-har-tredoblet-antallet-af-hellige-krigere-2014-9-12 
5 https://www.zetland.dk/historie/sOX1xb5P-ae2KvJdE-f5b2d 
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De personer der tilslutter sig til IS ved, at de bliver anerkendte og får nogle faste rammer.  

Radikalisering sker ved, at en person møder nogle radikale idéer, der kan ændre deres holdning 6. 

Ifølge Europakommissionen går radikalisering ud på ”At personer tilegner sig holdninger, 

synspunkter eller idéer, som på sigt kan føre til terrorisme”7. 

Der er ingen simpel forklaring på, hvorfor nogle bliver radikaliseret. Oftest begynder det med, at 

en person er træt af sit liv og det politiske system, der er i samfundet. Mange vil gerne finde en 

dybere mening med livet og på den måde møder radikale idéer og holdninger8.  

Religiøs radikalisering er især et mere udbredt fænomen i det senmoderne samfund. I det 

senmoderne samfund betyder religion ikke så meget som tidligere. Staten blev adskilt fra 

religionen og nu er religionen langt mere en privatsag end tidligere. Man går ikke længere ud fra 

verdensopfattelsen i de religiøse tekster, men i stedet forstår man ting ud fra videnskaben. Dette 

kan for religiøse mennesker give en følelse af et liv, der ikke har nogen mening9. 

Folk begyndte at kæmpe for at holde fast på trosforestillingerne i de religiøse tekster. Reaktionen 

fra folk der ville genindføre religionen, fik i 1920 betegnelsen ”fundamentalisme”, som i dag 

bruges som betegnelse for religiøse grupper og deres reaktion, der ofte er radikaliseret mod det 

senmoderne samfund10. 

Muslimer der drager i hellig krig, også kaldet jihad, gør det for at kæmpe for islams udbredelse.  

Begrebet kommer fra ældre tider, hvor jihad blev sat i gang af profeten Muhammed. Han fik 

muslimer til at gå imod de arabiske stammer, der ikke troede på at Muhammed var den udvalgte 

profet af Allah, samt at Allah ikke var den eneste gud der fandtes. På grund af dette skulle 

muslimer kæmpe for at udbrede islam og drage i krig mod folk, der ikke tror på Allah11. Tekster i 

Koranen, der opfordrer muslimer til at kæmpe for deres religion, betegner muslimer som jihad. 

Ordet er arabisk og oversat til dansk betyder det ”anstrengelse, kamp og strid”. 

6 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=radikalt 
7 Bjørn Petersen, Ole ”Radikalisering og terrorisme”, s. 13 ”1.2 Definitioner på radikalisering”. 
8 https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/security/ 
9 Bjørn Petersen, Ole ”Radikalisering og terrorisme”, s. 12 ”Religiøs radikalisering” 
10 Bjørn Petersen, Ole ”Radikalisering og terrorisme”, s. 12 ”Religiøs radikalisering” 
11 https://www.religion.dk/leksikon/jihad 
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Målet med jihad er at udbrede religionen og gå tilbage til fundamentet. Muslimer vil kæmpe for at 

indføre sharia-lovgivning i samfundet12. Jihad bliver ifølge IS og andre terrororganisationer 

fortolket som, at der skal kæmpes vha. magt og krig for at udbrede deres religion. 

Teori: 
Identitetsdannelse og religion er betegnelser, som ofte forbindes med hinanden.  

Det kan f.eks. dreje sig om hellige krigere/jihadister, som udviser en stor passion for islam.  Dette 

vil ofte forklares med søgen efter identitet og mening med livet. 

Det er ikke nyt, at en religion kan danne menneskers identitet. I størstedelen af den tid, hvor 

mennesker har eksisteret, har religionen hjulpet med at skabe harmoni og give en mening med 

livet. Dog har synet på religion ændret sig markant i løbet af det sidste århundrede, bl.a. på grund 

af samfundsændringerne. 

Igennem årene, er samfundet gået fra et traditionelt landbrugssamfund, hvor religion fyldte meget 

til et samfund, de fleste kender som ”det senmoderne samfund”. Her har identitetsdannelse og 

religion fået en helt anden betydning for individet. 

I denne opgave, har jeg valgt at benytte mig af Anthony Giddens teori om identitetsdannelse og 

religion, samt David Lyons teori.  

Anthony Giddens er en britisk sociolog, som har brugt meget tid på at undersøge og beskæftige sig 

med identitetsdannelse. Han var den første til at bruge betegnelsen ”det senmoderne samfund”. 

Giddens har arbejdet med tre ting, der kendetegner det senmoderne samfund vi lever i i dag. 

Kendetegnene som han har arbejdet med, er med til at forstærke individualiseringen og 

underminere værdier og fællesskaber fra det traditionelle samfund13. 

Adskillelse af tid og rum er den første vigtige faktor ifølge Giddens, når det kommer til det 

senmoderne samfund. For at komme i kontakt med et andet menneske, er det ikke længere 

nødvendigt, at man sidder i det samme rum. Vi har i dag en masse former for moderne teknologi, 

der gør, at man kan kontakte personer fra hele verden. Vi er ikke længere afhængige af tid og sted 

bl.a. pga. internettet.  

12 https://denstoredanske.lex.dk/jihad 
13 Lykke-Kjeldsen, Carsten ”Begrebsnøglen til religion”, s. 25 ”Identitetsdannelse og religion” og ”Anthony Giddens” 
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I dag har vi en masse muligheder for at rejse jorden rundt med moderne transportmidler, der giver 

mennesker bevægelsesfrihed. Det resulterer i, at mennesker ikke længere har det samme 

tilhørsforhold til den by de bor i, da det er nemmere at flytte til en anden by. Dette er også med til 

at mange ikke længere kender deres naboer, hvilket medvirker til at gøre fællesskaberne i 

lokalområdet svagere. 

Udlejring af sociale relationer er også en vigtig faktor i Giddens teori. De funktioner, som man selv 

skulle sørge for i det traditionelle samfund, bliver nu styret af andre ting. Vores velfærdsstat styrer 

i dag mange ting, såsom institutioner for børn, unge og ældre, hvor det før i tiden var kirken og 

deres velgørenhedsarbejde, der hjalp med dette. Disse ændringer har også medvirket til at sætte 

religionen ud af spil. Når der sker en adskillelse af tid og rum, så hænger det også sammen med 

udlejring af sociale relationer, da det ikke længere er vigtigt med tid og sted i forhold til relationer. 

Øget refleksivitet er den sidste vigtige faktor. Refleksivitet går ud på, at man gør sig overvejelser 

om, hvad der er bedst at gøre. Mennesket reflekterer hele tiden over forskellige ting og det 

foregår samtidig med, at der gøres nye iagttagelser. Det traditionelle går ud af mode, når 

mennesker reflekterer mere og mere over ting. Kutymer, normer og værdier er i dag noget, der er 

op til en selv. I dag er det en privatsag, om man tror på noget eller ikke14.  

David Lyon er en britisk sociolog, som også har arbejdet med identitetsdannelsen i den moderne 

tid. Lyon bruger ordet ”postmoderne” i stedet for ”senmoderne”. Lyon beskriver, at menneskets 

identitet i det postmoderne samfund skabes uafbrudt i et forløb, hvor mennesket selv kan vælge 

eller fravælge forskellige elementer, også på det religiøse plan. Religionen kan beskrives som et 

slags marked, hvor mennesker går og ”shopper” og på denne måde kan sammensætte en religion, 

der passer bedst til dem.  

Lyon har lavet en figur, der beskriver tre former for ”selv”, som alle sammen er påvirket af det 

postmoderne samfund15. 

Det plastiske selv Det ekspressive selv Det underkastede selv 

• Tiltrækkes af
forbrugerkulturen. 

• Ønsker at finde sit
virkelige jeg. 

• Forbrugerkulturen er
uoverkommelig. 

14 Lykke-Kjeldsen, Carsten ”Begrebsnøglen til religion”, s. 25 ”Anthony Giddens” 
15 Lykke-Kjeldsen, Carsten ”Begrebsnøglen til religion”, s. 28 ”David Lyon” 



9 

• Overfladisk og
formbart. 

• Prøver flere
identiteter. 

• Skifter hurtigt fra det
ene til det andet. 

• Engagerer sig kun kort
i forskellige religioner. 

• Der shoppes efter
hvad der i situationen 
er bedst. 

• Tager afstand fra
traditionen. 

• Vil have frihed til at
vælge. 

• Inderliggørelse af
religion, "hvad er mest 
rigtigt for mig?”. 

• Kan ikke overskue de
mange valg. 

• Har svært ved at
træffe beslutninger og 
søger svar uden for sig 
selv. 

• Tiltrækkes af
autoriteter. 

• Søger religioner der
giver retningslinjer og 
svar. 

• Tiltrækkes ofte af
religiøs 
fundamentalisme. 

Da der i dag er så mange forskellige valgmuligheder, er der store chancer for at man hører om en 

anden religion og kommer til at finde den mere interessant. Man kan vælge at omvende sig fra en 

religion til en anden, eller begynde at praktisere en religion, hvor man i forvejen ikke havde nogen. 

Dette kaldes inden for religionssociologien for konversion.  

Når en person konverterer, vil man kalde dem for konvertitter. Under konverteringen går de 

igennem en forandring bl.a. af deres selvopfattelse. Der sker oftest også en forandring i personens 

omgangskreds, da de begynder at omgås med mennesker, der deler samme holdninger og værdier 

som dem selv. De bliver medlem af en ny ”gruppe” og skal forholde sig til de normer og regler, der 

eksisterer i gruppen for at blive respekteret. Set ud fra sociologiens øjne, betegnes dette som 

socialisering. Når man bliver medlem af en religiøs gruppe, der har faste forventninger, 

holdninger, normer og værdier, begrundes de med religionen16. 

Lewis Rambo, som er en amerikansk religionspsykolog har lavet en model på 7 trin, der beskriver, 

hvordan forløbet kan se ud, når man konverterer17. 

Det 1. trin i Rambos konversionsmodel er ”baggrunden”. Den sociale og religiøse baggrund som 

personen har, har en betydningsfuld rolle for personen, der konverterer. Det kan være at 

konvertitten befinder sig et svært sted i livet og søger noget mening. 

16 Lykke-Kjeldsen, Carsten ”Begrebsnøglen til religion”, s. 46-47 ”Konversion” 
17 Lykke-Kjeldsen, Carsten ”Begrebsnøglen til religion”, s. 47 ”Ny gruppe og ny identitet” 
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Det 2. trin er ”den religiøse opfattelse forstyrres”. Her ændres konvertittens selvopfattelse og det 

samme gør dets syn på deres religion. Der kan ske en ændring i deres opfattelse stille og roligt, 

hvis en person viser interesse for andre religioner og undersøger dem. Deres opfattelse kan også 

ændres hurtigt og dramatisk, hvis der opstår noget ved deres egen religion der gør dem vrede eller 

uenige. 

3. trin er ”søgen”. I dette trin søger konvertitten efter nye meninger og er initiativtagende, for at

lære om nye religioner. På den måde kan konvertitten finde ud af, hvilken religion, der passer

bedst til ham/hende. De viser interesse og er åbne over for de forskellige religioner.

Trin 4 er ”mødet”. Konvertitten støder på en eller flere personer, fra den religion han/hun finder 

interessant. Her kan konvertitten få ny viden inden for religionen og finde ud af, hvordan det er at 

leve som praktiserende af religionen. 

Det 5. trin er ”deltagelse i gruppen”. Konvertitten er med til gruppens sammenkomster og tager 

initiativ til at lære mere om religionen og lære den og dens tilhængere bedre at kende. 

6. trin er ”engagement”. Konvertitten bliver en del af gruppen. Det kan ske via forskellige ting,

såsom et overgangsritual.

Det 7. og sidste trin er ”konversionens konsekvenser”. Der kan være nogle konsekvenser ved at 

konvertere og det møder personen i Rambos sidste fase. Der kommer en masse ændringer i 

konvertittens liv, som kan være ændringer af tøjvalget, kost og endda ændringer i deres navn.  

Analyse: 
Jeg vil på baggrund af de overstående teorier, analysere dokumentaren ”Victors hellige krig - fra 

højskoleelev til hellig kriger”, lavet af TV2 og udgivet i 2016. 

Jeg vil starte med at skrive et kort resume og uddybe væsentligste punkter i dokumentaren i min 

analyse.  

Dokumentaren handler om 21-årige Victor fra Aarhus, der tog valget om at drage i hellig krig og dø 

som selvmordsbomber for Islamisk Stat.  
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Victor konverterede til islam, da han var 17 år gammel. Han lærte bl.a. om islam, da han begyndte 

at bruge meget tid i Grimhøjmoskéen i Aarhus og han begyndte hurtigt at ændre sig og blive 

meget optaget af religionen. Da Victor var fyldt 19 år, tog han til Kairo, for at lære klassisk arabisk. 

Efter at have boet i Kairo i noget tid, rejste han til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat og i Irak 

endte han sit liv som selvmordsbomber. I denne dokumentar undersøger TV2, hvorfor Victor 

valgte at tage til Syrien for at hjælpe IS. 

Analyse af Victor ud fra teorierne: 
I dokumentaren ser man, at Victor er vokset op i en dansk kernefamilie. Moren, Lone Kristensen 

fortæller, at Victor var en glad og aktiv dreng, da han var lille (02:58-04:43). Men Victor 

forandrede sig igennem teenageårene, hvor han blev mere og mere indadvendt og deltog 

sjældent til fester med sine venner. Til gengæld murede han inde på sit værelse med sin 

computer. 

Ifølge Giddens sker der en udlejring af sociale relationer, fordi man ikke længere behøver at sidde i 

samme rum for at komme i kontakt med hinanden. Man er ikke længere afhængig af tid og sted, 

hvis bare man har internet. Victor blev mere og mere indadvendt og sad på sit værelse med sin 

computer dagen lang. Det kan ifølge Giddens teori tyde på, at Victor søgte andre fællesskaber 

herigennem. 

Ifølge Lone blev Victor meget nemt overstimuleret og begyndte at forsømme skolen. Victor 

begyndte at ændre selvopfattelse og begyndte at føle sig meget anderledes og alene. Samtidig 

blev Victors forældre skilt og Victor fik diagnosticeret opmærksomhedsforstyrrelsen ADD. 

Ifølge Lewis Rambos konversionsmodel, kan den sociale baggrund have en betydningsfuld rolle for 

den person, der vælger at konvertere. Det kan f.eks. være, at man befinder sig et svært sted i livet 

og søger en mening med sin tilværelse. Victor befandt sig et svært sted i livet, pga. forældrenes 

skilsmisse og pga. sin diagnose. Dette kan ifølge Rambo også være årsag, at Victor søgte noget 

større, da hans religiøse opfattelse kan være blevet forstyrret. Dette kan også understøttes af 

Lyons teori, som beskriver ”det underkastede selv”, at mennesket søger svar uden for sig selv, hvis 

forbrugerkulturen er uoverkommelig eller hvis man ikke kan overskue de mange valg.  

Lone forklarer også i dokumentaren, at Victor blev meget søgende efter noget større. Hun 

fortæller også, at Victor var meget alene med sine tanker og han følte sig anderledes (05:00-
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05:18). Han reflekterede mere og mere over sit liv og hvilken mening livet skulle have for ham og 

søgte derfor noget der vil give ham ro og stabilitet. Dette kan understøttes af Rambo’s teori om 

”søgen”, hvor konvertitten søger meget efter nye meninger og er initiativtagende f.eks. over for at 

lære nye religioner at kende. 

Ifølge Giddens’ teori om religion og identitetsdannelse, nævner han øget refleksivitet. Her gør man 

sig nogle overvejelser om hvilke valg, der er bedst for en selv. David Lyon nævner også noget om 

identitetsdannelsen i den postmoderne tid, hvor mennesket vælger og fravælger elementer, f.eks. 

fra en religion, som passer bedst til en. Lyon beskriver også ”det underkastede selv” som påvirkes 

af det postmoderne samfund. Det er, når mennesket søger svar uden for sig selv, tiltrækkes af 

autoriteter eller søger religioner, der giver retningslinjer og svar. Det kan ifølge Giddens og Lyons 

teori tyde på, at Victor søgte en ny identitet, f.eks. igennem en religion, der er meningsfuld for 

ham og muligvis kunne give ham den ro og stabilitet, som han søgte.  

Som 17-årig begyndte Victor på en skole i Aarhus og han opdagede fællesskabet, som findes i 

religionen islam. Han mødte unge mennesker, der dyrkede religionen. Victor fik en ven fra klassen 

og begyndte at komme i Grimhøjmoskéen, hvor han fik interesse for islam. I Grimhøjmoskéen 

mødte han mange muslimer, der kunne fortælle og lære ham om religionen. Victor deltog i og 

overværede forskellige ritualer, såsom bøn. Han fik foldere og bøger med hjem, så han kunne lære 

mere om islam. Religionen gjorde et stort indtryk på ham. 

Rambos nævner ”mødet” og ”deltagelse i gruppen” i sin konversionsmodel. Det er når 

konvertitten møder nogen, hvis religion, man finder interessant og finder ny viden om at leve som 

praktiserende af religionen. Konvertitten deltager i gruppens sammenkomster og tager initiativ til 

at lære mere om religionen, og lære dens tilhængere bedre at kende. Ifølge Rambos teori om 

konversion, tyder det på, at Victor er godt på vej til at blive konverteret til islam.  

Victor havde gjort meget for at lære om religionen og efter lidt tid valgte han at konvertere til 

islam. Han havde under hele forløbet vist interesse for at lære om religionen og havde været villig 

til at bruge meget til på at lære bønnen, fortæller vennen Ilyas, som også havde sin gang i 

Grimhøjmoskéen. 

Oussama al-Saadi, formand for Grimhøjmoskéen fortæller at Victor også brugte tid på at lære om 

de islamiske bogstaver i Koranen (06:50-07:15). Dette fortæller, ifølge Rambos teori, at Victor 
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udviste et stort engagement for at lære religionen at kende og har fundet dét i islam, som han 

manglede i sit liv. 

Ifølge David Lyons teori om ”det underkastede selv”, kan dette tyde på at Victor er blevet 

tiltrukket af den autoritet der har været omkring ham. Han har haft sin gang i en moské og har 

været omgivet af mennesker, der alle sammen deler en fælles tro. Det satte spor i ham, da det 

samtidig også tyder på ud fra Lyons teori, at han har søgt noget, der ville give ham retningslinjer og 

svar i livet.  

Victors hverdag vendes om. Han begyndte at leve efter de regler der er i islam. Han drak ikke 

længere alkohol og han bad dagligt. Han viste også i hjemmet at han havde en stor respekt for 

religionen, bl.a. ved at fortælle moren at hun skulle stoppe med at drikke vin til maden og han ville 

også gerne lære hende om religionen.  

Da Victor begyndte på højskole, holdt han hemmeligt, at han var muslim. Han spiste ikke svinekød 

og drak ikke alkohol. Det bemærkede hans ven Cagri Aybar, som selv er muslim og han lægger 

også vægt på i dokumentaren, at Victor tog religionen mere seriøst end ham selv (09:15-09-50).  

Dette indikerer ifølge Rambos teori, at Victor ændrede sin normale livsstil, for at leve op til 

religionens krav og retningslinjer og ud fra Lyons teori, tyder det også på, at det var dét Victor fra 

starten, søgte efter. 

Da Victor var 19 år, rejste til Kairo, for at lære klassisk arabisk og på det tidspunkt havde han været 

muslim i omkring 2 år. Han gik på en skole i Kairo, der hedder Kalimah Center og begyndte på 

arabisk-kurset den 14. juni 2012. Dette viser, at Victor har været meget engageret i islam og har 

ofret meget tid på at lære arabisk. Musa Shawkat, som er skolelederen på Kalimah Center, 

fortæller at det var nødvendigt for Victor som muslim at kunne forstå arabisk. 

Et par uger før Victor skulle være rejst hjem til Danmark, modtog forældrene et afskedsbrev. ”Han 

skrev at han ønskede at leve og dø for Allah. Og vi skulle ikke lede efter ham, for vi ville aldrig finde 

ham” fortalte Lone Kristensen. Oveni det skrev han også, at der intet i livet var udover islam og 

livet efter døden. Det viser sig, at Victor var rejst til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat. Ifølge 

Lyons teori, om ”det underkastede selv”, beskriver han at dette ”selv” ofte tiltrækkes af religiøs 

fundamentalisme. At Victor valgte at tage til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, kan være et 

tydeligt tegn på dette.  
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Victor var blevet tiltrukket af og radikaliseret til at kæmpe for islam. Han ville kæmpe for at 

religionen skulle vende tilbage til fundamentet og ville hjælpe med at indføre IS’ ideologier. I bilag 

1 ”De store islamiske bevægelser” på side 97, står der beskrevet at fundamentalisme bliver kædet 

sammen med islam i dag, som henvender sig til de muslimer, der ønsker at bringe islam tilbage til 

fundamentet og genskabe den form for islam, der var under profetens tid. ”Fundamentalister” 

dækker over de ideologier, der bl.a. kan findes i nutidens salafisme og islamisme18. Victor havde 

igennem sin religion, mødt radikale idéer, som kunne have ændret hans verdenssyn. Dette belyses 

også, når der i dokumentaren bliver vist klip fra propagandavideoer fra IS, hvor Victor deltog. Han 

kæmpede for at jihad skulle udbrede sig. Det gjorde han især ved at tale direkte til det danske 

publikum, ved bl.a. at sige ”Brødre og søstre. Allah han siger i Koranen: ’Dem som er emigrerede 

og stræbte med deres penge og dem selv på Guds rette vej, bliver de succesfulde’ Så kom og bliv de 

succesfulde” (28:26-28:46). 

Som nævnt i Anthony Giddens teori om identitetsdannelse, så er der i dag sket en adskillelse af tid 

og rum, pga. moderne teknologi. Det var derfor ikke svært for Victor at komme i kontakt med folk 

fra hele verden. Oveni det, kan vi mennesker også rejse jorden rundt, vha. moderne 

transportmidler. Derfor har det gjort det nemt for Victor at drage til Syrien, så han kunne kæmpe 

for det han troede på.  

Da Victor ankom til Syrien, blev han en del af en gruppe af syrienskrigere.  

Han blev sendt til Irak og efter noget tid hvor Victor havde været en del af den anden 

militantgruppe, blev han medlem af Islamisk Stat. Ved IS blev han en del af en såkaldt 

selvmordsgruppe, der består af 10-15 personer, fortæller en officer i den irakiske 

efterretningstjeneste. Han fortæller også at Victor blev isoleret fra omverdenen, efter han blev 

medlem af IS. ”Han hørte kun koranvers, jihadhymner og religiøse foredrag, der gjorde ham 

mentalt forberedt og hjernevasket”, fortæller officeren (26:05-27-05).  

Det tyder på at Victor har været så opsat på at kæmpe for udbredelsen af IS’ ideologi, at han var 

villig til at ende sit liv som selvmordbomber. Victor og hans selvmordsgruppe, havde fået til 

opgave at bombe efterretningshovedkvarteret under den 22. irakiske brigade. Tre af dem ankom 

med bombeveste og den ene af dem, var Victor. 

18 Bilag 1 De store islamiske bevægelser.pdf 
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Gruppen brød ind på efterretningshovedkvarteret og angrebet blev filmet og kommenteret af IS’ 

fotograf. Under optagelsen hører man bl.a. fotografen sige ”Åh, Gud. Tilintetgør Islamisk Stats 

fjender” og når bomberne springer bliver der sagt ”Gud er stor”. Da den sidste bombe sprang, som 

blev sprunget af Victor, siger fotografen ”Her udfører vores martyrbroder sin selvmordsmission. 

Gud er stor”. Victor og de to andre selvmordsbombere formåede at tage seks irakiske soldater 

med sig i døden.  

At Victor var villig til at ende sit liv som selvmordsbomber, tyder på, at han som nævnt tidligere gik 

ud fra en meget fundamentalistisk ideologi, inden for islam. Han kæmpede for at udbrede 

religionen og var villig til at tage Islamisk Stats modstandere med i døden. 

Men hvorfor sker radikaliseringen af muslimer egentlig? Det har Oliver Roy et bud på, som der er 

skrevet om i bilag 2 ”Det er et generationsopgør, når unge bliver radikaliseret”, skrevet af Tarek 

Omar, udgivet i Politiken i 2016. 

Oliver Roy er 67 år gammel og en af verdens førende islamforskere. Han er professor på Det 

Europæiske Universitetsinstitut i Firenze. 

Roy mener at unge mennesker bliver radikaliseret, bl.a. for at lave et opgør mod den kultur og 

religion de er opvokset med pga. deres forældre. En af de faktorer, som Roy afviser, hvad angår 

radikalisering er, at unge mennesker bliver radikaliseret fordi de er blevet udstødt. Roy mener ikke 

at dette er en god forklaring, da der er så få ud af så mange muslimer, der vælger at rejse til 

udlandet for at hjælpe IS. Roy mener, at det handler om et generationsopgør når unge bliver 

radikaliseret. 

I artiklen bliver der taget udgangspunkt i et essay som Roy har skrevet, udgivet i Foreign Policy, 

hvor han bruger Frankrig som eksempel. Han skriver at der hovedsageligt er to grupper, der bliver 

radikaliseret, nemlig andengenerationsindvandrere og konvertitter. De 

andengenerationsindvandrere, der bliver radikaliseret, er oftest meget vrede på den vestlige 

kultur og er uenige i den måde, deres forældre praktiserer islam. De gør det for at lave et oprør 

mod den kultur de er opvokset med. Når de rejser til Syrien, er de ligeglade om forældrene ikke vil 

acceptere det.  

Når de radikaliserede unge vælger at tage til Syrien, for at kæmpe for IS, går de imod deres 

forældres og Vestens kultur. De higer efter noget, der er langt væk fra dette og det er her man kan 

begynde at snakke om den ekstreme form for islam. Her er det også nemt for de unge at forholde 
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sig til religionen, da det er meget klart hvad man må og ikke må. I dokumentaren om Victor ser vi, 

at det var noget af det, der tiltrak ham, da han var meget søgende efter noget, der kunne give ham 

retningslinjer og mening med sit liv. 

Roy skriver også, at det ikke kun er opgøret mod den kultur de er opvokset i, der tiltaler de unge - 

men også volden og tanken om at blive martyr. De kan næsten ikke vente med at dø. Dette skete 

også for Victor, da det tyder på at han i propagandavideoerne der bliver vist i dokumentaren, er 

meget optaget af at komme i paradis, da han siger ”Efter døden er der kun paradis eller helvede. 

Hvem vil ikke i paradis?”. Samtidigt med det virker han også glad og afklaret med sit valg.  

Sammen med det skriver han også, at der er langt færre personer fra Marseille, der tager til 

Syrien, end fra Nice. Dette begrunder han med, at der er en anden vej til vold i Marseille i form af 

bander, som kan give unge den samme tilfredsstillelse pga. volden og hvis man er parat til at dø i 

en bande, bliver man også set som en helt. 

Diskussion: 
Der findes mange forskellige måder at omtale islam på. Nogle forholder sig meget negativt til 

religionen, mens andre forholder sig positivt. Ud fra dette kan man tale om to forskellige 

diskurser, når det kommer til islam. Når man taler ud fra en diskurs, bruger man en bestemt måde 

at omtale islam på. Diskurs 1A forholder sig kritisk til religionen, mens diskurs 1B reagerer på 

kritikken19. Der er også nogle der forholder sig neutrale til islam, som hverken omtaler det positivt 

eller negativt. Hvis man tager udgangspunkt i dokumentaren om Victor, så tyder det på, at TV2 har 

valgt at forholde sig neutralt. De taler hverken op eller ned om religionen. Det er det samme når 

Lone Kristensen bliver interviewet. Det virker ikke som om at hun giver religionen skylden for 

hendes søns radikalisering, men det er heller ikke fordi hun taler islam op. 

Det tyder på at religionen islam ikke alene er grunden til menneskers radikalisering. Der kan være 

mange forskellige grunde til at en person vælger at drage i hellig krig og f.eks. hjælpe Islamisk Stat. 

Personer kan have det svært og søge nogle andre retningslinjer og svar i livet, som de i forvejen 

ikke føler at de har. Andre kommer i en omgangskreds med nogle mennesker, der taler jihad op og 

19 Brock Jacobsen, Preben ”Islam i medierne”, s. 52-58 ”Diskurser i debatten om islam” 
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på den måde kan personens holdninger ændre sig. Fantasien om vold og at dø som martyr, kan 

også tiltrække nogle unge. Grunden kan også være at en person har set sig sur på det samfund og 

den kultur de lever i. 

Selvom dokumentaren forholder sig neutralt til religionen, så viser den stadig en barsk side af 

islam. Hvis en person, der i forvejen har mange fordomme når det kommer til islam, såsom at 

muslimer støtter hellig krig og islam generelt er en voldelig religion, så kan dokumentaren være 

med til at bekræfte disse fordomme. Det har den bl.a. gjort ved at vise propagandavideoerne fra IS 

og optagelserne af angrebet mod efterretningshovedkvarteret. 

Konklusion: 
Islamisk Stat er en terrororganisation, der har fyldt meget igennem tiden og de fleste ved hvad 

deres organisation går ud på. De har en meget stram, fundamentalistisk ideologi og deres mål er 

at udbrede islam og få verden til at se ud som den gjorde i gamle dage, som det står beskrevet i 

Koranen. Når en person vælger at tage til Syrien eller andre lande, for at hjælpe 

terrororganisationer, er der gode chancer for at de er blevet radikaliseret.  

Når personer vil drage i hellig krig for f.eks. IS, bliver det også kaldt for ”jihad”. Begrebet kommer 

fra dengang, hvor profeten Muhammed erklærede krig mod dem, der ikke troede på at Allah var 

den eneste gud, samt at Muhammed ikke var den udvalgte profet af Allah. 

Ud fra dokumentaren ”Victors hellige krig - fra højskoleelev til hellig kriger” kan vi konkludere, at 

det har tydet på, at der var en masse forskellige elementer, der kunne have sat Victors 

radikalisering i gang. Han konverterede til islam, efter han begyndte at få muslimske venner. 

Hvis man tager udgangspunkt i Lewis Rambos konversionsteori, kan vi konkludere at næsten alle 

elementer passer på Victors rejse gennem konversionen. 

Der er ikke et tydeligt bevis for hvornår Victor blev radikaliseret og derfor valgte at tage til Syrien 

og derefter ende sit liv som jihadist for Islamisk Stat. Ud fra Anthony Giddens og David Lyons 

teorier om religion og identitetsdannelse kan vi dog konkludere, at Victor højst sandsynligt har følt 

sig rodløs i Danmark og derfor søgte han mod noget, hvor der var nogle klare regler og 

retningslinjer, som kunne give hans liv mål og mening. 
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Der kan være mange forskellige årsager til at mennesker bliver radikaliseret. Ud fra Oliver Roys 

teori, så går det i mange tilfælde ud på at de unge laver et generationsopgør mod den kultur de er 

opvokset med pga. deres forældre og samfundets indretning. Noget af det, der også kan tiltrække 

de unge, er volden, der bl.a. kan ses i terrororganisationer. Tanken om at blive set som en helt og 

blive betragtet som martyr, kan også tiltrække nogen. Ud fra Oliver Roys essay, bliver der også 

skrevet, at der foregår mindre radikalisering de steder, hvor vold er en del af en persons hverdag. 

Der er stadig mennesker verden over, der bliver radikaliseret og der er endnu ikke fundet en 

måde, at stoppe det på. 
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