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Sammanfattning
Denna rapport ingår i det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets
forskningsinstitut där kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk
propaganda ska utföras (Ku2016/01373/D samt Ju2018/01298/KRIM) .
Rapporten handlar om ensamagerande våldsverkare - individer som utan, eller
med minimal hjälp från andra, begår planerade våldsamma attacker. Rapporten
belyser några av de faktorer som ensamagerande i vid bemärkelse - inte bara
ideologiskt motiverade, utan även sådana som agerar utifrån personliga motivhar gemensamt, och som skiljer dem från övriga befolkningen. Till den befintliga
psykologiska forskningen om ensamagerande som till stor del bygger på
sjukjournaler, anteckningar från fängelser eller intervjuer med anhöriga har vi
lagt till ännu en dimension: deras egna ord. Ett flertal av de gemensamma
psykologiska faktorerna kommer nämligen till uttryck i det material av text som
många ensamagerande efterlämnar på sociala medier. Med utgångspunkt i
forskning om psykologi, lingvistik och datavetenskap har vi utvecklat ett
textanalysverktyg i syfte att assistera i riskbedömningar av potentiella
ensamagerande. Ju mer vi vet om det komplexa samspelet mellan faktorer som
utmärker ensamagerande, desto större möjlighet har vi att stoppa deras attacker
innan det är för sent.
Nyckelord: ensamagerande våldsverkare, varningsbeteenden, riskbedömning,
digitala spår.
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Summary
This report presents research carried out within the project that has been assigned
to the Swedish Defence Research Agency by the Swedish Government
(Ku2016/01373/D samt Ju2018/01298/KRIM).
The topic of the report is violent lone offenders; individuals who without, or with
minimal help from others, commit planned violent attacks. The report highlights
some of the common factors that separate lone offenders from a general
population. The existing research on lone offenders largely builds on information
from medical or prison jounals and interviews with people who have lived close
to them. To this, we add another dimension: Their own words. Several of the
common psychological factors are expressed in the corpus of text that many lone
offenders leave behind on social media. Based on research in psychology,
linguistics and computer science, we have developed a tool for text analysis,
aimed to assist professionals in risk assessment of potential lone offenders. The
more we know about the complex interplay between factors that characterise
lone offenders, the more likely we are to be able to prevent their attacks before it
is too late.
Keywords: lone actors, lone offenders, digital traces, warning behaviours, risk
assessment
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1 Översikt
Denna rapport är en delredovisning av det uppdrag som regeringen har gett till
Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D – Uppdrag till
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av
våldsbejakande extremistisk propaganda).
Syftet med den här rapporten är att öka kunskapen om ensamagerande
våldsverkare. Begreppet ensamagerande våldsverkare såsom det används i
rapporten rymmer stora variationer vad beträffar motiv, tillvägagångsätt, psykisk
hälsa och bakgrund. Denna rapport ser bortom dessa variationer och fokuserar på
de likheter som trots allt finns, i synnerhet på gemensamma drag som är möjliga
att observera hos individen innan en attack. Förhoppningen är att dessa
gemensamma drag kan användas för att öka möjligheterna att identifiera de
individer som vid en viss tidpunkt har avsikt och förmåga att begå en attack.
Eftersom många ensamagerande har varit aktiva på sociala medier i samband
med att de begått attacker, anser författarna till denna rapport att det material de
efterlämnat innehåller viktig information om deras motivation och drivkrafter.
Pågående forskning som beskrivs i denna rapport indikerar att man genom att
analysera skriftlig kommunikation med datorstöd kan använda resultaten som en
del i en mer omfattande riskbedömning.
Rapporten är skriven av Lisa Kaati, Katie Cohen och Nazar Akrami. I arbetet
med rapporten har även följande personer bidragit (i bokstavsordning): Mathias
Berggren, Johan Fernquist, Milan Obaidi, Björn Pelzer och Amendra Shrestha.

1.1 Rapportens struktur
Rapporten består av fem delar. I del 1 beskriver vi vad en ensamagerande
våldsverkare är, hur svårt det är både att beskriva en typisk ensamagerande och
svårigheter med att klassificera dåd av ensamagerande. Det finns också ett avsnitt
om ensamagerande och sociala medier.
I del 2 beskrivs några av de miljöer, ideologier eller subkulturer som många
ensamagerande våldsverkare inspireras av, till exempel vit makt-rörelsen,
counterjihad-rörelsen, militant jihadism, skolskjutare och incels.
Del 3 handlar om de psykologiska faktorer som observerats hos ensamagerande.
Efter en genomgång av vanliga psykiatriska diagnoser, diskuteras hur
personlighetsdrag och personlighetsstörningar kan påverka. I denna del av
rapporten diskuteras även hur allmänhetens och experters behov att diagnostisera
ensamagerande kan vara ett sätt att förklara det ofattbara, men också att
distansera sig från extrema våldsbrottslingar.
6
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I del 4 beskrives några av de etablerade riskbedömningsinstrument som används
av polis och säkerhetstjänster. Även så kallade riskbeteenden (t.ex. förberedelse,
fixering) och utlösande händelser diskuteras.
I del 5 beskriver vi hur textanalys kan användas i riskbedömning av
kommunikation från potentiella ensamagerande. Därefter presenteras Profile
Risk Assessment Tool (PRAT) – ett digitalt stödverktyg vars syfte är att bistå
experter med textanalyser i samband med riskbedömningar. PRAT är ett verktyg
för forskning och analyser av potentiella ensamagerande baserat på deras egna
ord.

1.2 Etiska överväganden
Det är viktigt att skydda enskilda individers integritet, även då det medför en
begränsning av forskningen. Därför görs våra egna analyser enbart på öppna
källor, det vill säga material som vem som helst kan läsa utan inloggning eller
medlemskap. Den kommunikation (manifest, brev, inlägg på sociala medier) från
ensamagerande våldsverkare som vi använder i denna studie består av publik
data som gjorts tillgänglig via förundersökningar eller som finns publicerad på
andra öppna forum.
I rapporten har vi som regel valt att skriva ut namnen på gärningspersoner vilkas
skuld är bortom rimligt tvivel och där namnet redan offentliggjorts i media.
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Del 1:
Vad är en ensamagerande?
”Ensamagerande våldsverkare” är benämningen på en
gärningsperson som ensam, eller tillsammans med en
annan person, på egen order och utan personlig vinning
begår grovt planerat våld. I denna del kommer vi att ge
vår definition av en ensamagerande våldsverkare, en
definition som innefattar allt från ensamagerande
terrorister till skolskjutare och stalkers. Det är alltså inte
bara ideologiskt motiverade individer som ryms i den
definition vi använder.
Ett av de största problemen med ensamagerande
våldsverkare är att de är så svåra att upptäcka. Vi
kommer att resonera om svårigheterna med att ta fram
en profil på en typisk ensamagerande, eftersom det
finns så stora skillnader när det gäller motiv, bakgrund
och tillvägagångssätt. Vi beskriver också hur ensamma
individer radikaliseras och vilken roll internet spelar i en
radikaliseringsprocess.
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2 Inledning
Den 22 oktober 2015 stegade Anton Lundin Pettersson in på skolan Kronan i
Trollhättan, iförd mask och lång svart kappa. Med ett medhavt samurajsvärd
högg han ned fyra personer innan han blev stoppad av polis. Han hade
möjligheten att hugga ned fler personer, men avstod. Det hans utvalda offer hade
gemensamt var att de hade utländsk bakgrund. Polisen fann senare att det både i
hans internethistorik och i ett efterlämnat självmordsbrev fanns tecken på att han
sympatiserade med en radikalnationalistisk ideologi. Utifrån dessa fynd kunde
polisen redan nästkommande dag rubricera hans handling som ett hatbrott med
rasistiska motiv.1
Efter att brottsrubriceringen offentliggjorts följde en lång diskussion där bland
andra flera ledarskribenter och krönikörer hävdade att rubriceringen var felaktig,
att gärningen i stället skulle ha klassats som ett terrorbrott. En av dessa var
historikern Heléne Lööw,2 som tillsammans med Mattias Gardell och Michael
Dahlberg-Grundberg skrivit boken Den ensamme terroristen?3 I boken definieras
terrorism som ett brott med bland annat ett ”syfte att främja eller avstyra en viss
politisk utveckling”. I detta avseende överensstämmer definitionen med
exempelvis den definition som EU kommit överens om.4 Lööw, liksom
medförfattaren Gardell,5 hävdar att Lundin Petterson haft just detta uppsåt. Att
han hyste radikalnationalistiska värderingar som influerade hans handlande är
oomtvistat, men huruvida hans syfte faktiskt var att påverka någon politisk
utveckling kommer vi aldrig att få veta.
I Åsa Erlandssons bok om Trollhättan-morden, Det som aldrig fick ske:
Skolattentatet i Trollhättan,6 framträder i stället en bild av en arbetslös, ensam
och självmordsbenägen ung man som inte lyckats hitta sin plats i tillvaron. Hans
rasism utmärkte sig knappast i den våg av främlingsfientlighet som drabbade
Sverige och Europa under flyktingvågen 2015, då bland annat

1

Ahola, T (2015). Polisen: Han valde ut sina offer. Svenska Dagbladet, 23 oktober 2015.
Lööw, H. (2016). Lundin Pettersson var ingen ensam galning. Expressen Kultur, 21 oktober 2016.
3
Gardell, M., Lööw, H. & Dahlberg-Grundberg, M. (2017). Den ensamme terroristen?: om lone
wolves, näthat och brinnande flyktingförläggningar. Stockholm: Ordfront.
4
Terrorbrott enligt EU-definitionen är brott som riskerar att allvarligt skada en stat eller
internationell organisation och med syftet att injaga allvarlig fruktan hos en befolkningsgrupp,
eller tvinga en statlig eller mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från en handling, eller
att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska
eller sociala strukturer. Se Framework Decision 2002/475/JAI of the Council of 13th June 2002
regarding the fight to counter terrorism, modified under the framework-decision 2008/919/JAI
of 28th November 2008.
5
Haddad, P. Terrorist eller galning? SVT Nyheter,
6
Erlandsson, Å. (2018). Det som aldrig fick ske: skolattentatet i Trollhättan. Stockholm: Norstedts.
2
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flyktingförläggningar brändes upp och romer utsattes för hatbrott.7 Lundin
Petterssons internethistorik visar att han – liksom många andra – gillat aggressivt
nationalistiska YouTubers,8 men det finns inga spår av någon egentlig politisk
medvetenhet eller agenda. Något annat som kan utläsas i Lundin Petterssons
internethistorik är att han veckorna innan attacken sökt på depression och andra
närliggande tillstånd, för att senare börja söka på självmordssajter, bland annat en
där man kan livesända sitt självmord. I hans avskedsbrev till en internet-vän
framgår det att han hatar sig själv och sitt liv och att han vill bli skjuten av polis.9
Det verkar inte orimligt att hans primära syfte var att begå självmord genom ett
så kallat suicide by cop,10 det vill säga medveten provokation av polis till den
grad att polisen tvingas ta till dödligt våld.11
Det som skiljer terrorister från andra våldsverkare är deras explicita motiv.
Terrorism handlar om att använda våld som ett kommunikationsmedel för att
sprida ett ideologiskt budskap. Men även hos ensamagerande terrorister, det vill
säga ideologiskt eller religiöst motiverade ensamagerande, finns ofta andra motiv
inblandade, till exempel hämnd, eller en önskan att bli känd. Till skillnad från
terrorister som agerar i grupp har ensamagerande ofta luddiga motiv som är svåra
inte bara för utomstående, utan även för ensamageranden själv att urskilja.12
Personliga svårigheter kläs ofta i en politisk dräkt,13 kanske för att ge moralisk
legitimitet åt dådet, eller för att ge större uppmärksamhet åt gärningsmannen. I
fall som Lundin Petterssons, där gärningsmannen är död, saknar
brottsrubriceringen juridisk relevans. Att kategorisera ensamagerandes dåd kan
ändå anses viktigt ur ett policyperspektiv.
Trollhättan-dådet beskrivs också som en skolattack. Utöver det faktum att det
faktiskt skedde på en skola, finns det flera element kring händelsen som
påminner om den subkultur som utvecklats kring skolskjutare sedan Columbinemassakern 1999. Den långa svarta kappan påminde om de som Harris och
Klebold hade på sig, och som blivit populära bland så kallade ”columbiners” (se
kapitel 10). Inte heller masken eller samurajsvärdet var unika. Vid massakern på
Nic Diederichs Technical High School i Sydafrika 2008 använde den maskerade

7

Färnbo, M. & Leman, J. (2015). Uppmaningar till mordbrand och terrordåd I SD-vänliga
facebookgrupper. Expo Idag.
8
Erlandsson, Å. (2018). Det som aldrig fick ske: skolattentatet i Trollhättan. Stockholm: Norstedts.
9
Ibid.
10
Kallas även law enforcement-forced-assisted suicide, victim-precipitated homicide, heterosuicide, eller suicide by proxy.
11
Mohandie, K., & Meloy, J. R. (2000). Clinical and forensic indicators of “suicide by
cop”. Journal of Forensic Science, 45, 384-389.
12
Gill, P. (2015). Lone-actor terrorists: A behavioural analysis. Routledge.
13
Borum, R., Fein, R., & Vossekuil, B. (2012). A dimensional approach to analyzing lone offender
terrorism. Aggression and Violent Behavior, 17, 389-396.
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gärningsmannen just ett samurajsvärd. Att Lundin Pettersson var intresserad av
Columbine-massakern framgick senare av hans internethistorik.14
Oavsett om det som skedde i Trollhättan kallas terrorism, hatbrott, skolskjutning
eller utvidgat självmord, är det en planerad våldsam attack av en ensam individ
som agerar på egen order. Denna rapport kommer att behandla samtliga
kategorier av ensamagerande våldsverkare. I del 2 av rapporten kommer vi att
presentera några av de vanligaste miljöerna som ensamagerande kan återfinnas i,
men som exemplet med Lundin Pettersson visar, har många ensamagerande
hämtat element från olika miljöer för att skapa ett ”hemmasnickrat” motiv för
sina dåd.
Trots att det finns väsentliga skillnader vad gäller motiv, bakgrund och
tillvägagångssätt, både mellan olika typer av ensamagerande och mellan
individuella ensamagerande, finns det också många likheter. I denna rapport
utgår vi från likheterna och beskriver hur dessa kan användas för profilering och
riskbedömningar. Vi utgår ifrån befintlig forskning om de psykologiska faktorer
som kan driva en individ till att på egen hand planera och begå våldshandlingar.
Den befintliga psykologiska forskningen om ensamagerande bygger till stor del
på sjukjournaler, anteckningar från fängelser eller intervjuer med anhöriga. För
att få ytterligare förståelse för ensamagerandes drivkrafter och motivation har vi
lagt till ännu en dimension: deras egna ord. Många ensamagerande (närmare
60%)15 har innan sina dåd offentliggjort sina åsikter eller värderingar skriftligt,
via brev, online-dagböcker, foruminlägg, manifest och liknande. I de fall dessa
texter går att finna i öppna källor har vi tillämpat ett antal metoder för datoriserad
textanalys i syfte att lära oss mer om huruvida det finns gemensamma
lingvistiska särdrag som speglar deras tillstånd, personlighet och självbild. Dessa
analyser ligger till grund för det profilerings- och riskbedömningsverktyg som
presenteras i del 5.

14
15

Erlandsson, Å. (2018). Det som aldrig fick ske: skolattentatet i Trollhättan. Stockholm: Norstedts.
Gill, P., Horgan, J., & Deckert, P. (2014). Bombing alone: Tracing the motivations and antecedent
behaviors of lone‐actor terrorists. Journal of forensic sciences, 59, 425-435.
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3 Begreppet ensamagerande
En försvårande omständighet i forskningen kring ensamagerande är att det
saknas entydiga definitioner av många av begreppen som förekommer i
kontexten; till exempel extremism, våldsbejakande extremism, terrorism och
radikalisering. Dessa begrepp är problematiska i och med att de dels saknar
tydlig avgränsning, och dels kan ha olika betydelser beroende på vem som
använder dem och i vilket sammanhang. Begreppen är också kraftigt
värdeladdade, vilket gör att det ofta tolkas in ett underförstått ställningstagande i
när, hur och om vem de används.16 Det har gjorts olika kategoriseringar,
typologier av ensamagerande,17 men ingen specifik typologi tycks ha fått fäste i
forskarsamhället.
I denna rapport använder vi ingen typologi, utan inkluderar individer från vitt
skilda miljöer. Vissa av de studier som vi refererar till i rapporten är gjorda på
ensamagerande från olika miljöer, medan andra kan vara gjorda på till exempel
skolskjutare, islamistiska ensamagerande eller radikalnationalistiska
ensamagerande, detta är i så fall angivet i texten eller i källhänvisningarna. I de
fall en studie är gjord på en specifik miljö vet vi inte om resultaten går att
generalisera till ensamagerande från andra miljöer.
Definitionen av ensamagerande i den här rapporten bygger på definitioner som
tidigare använts av välrenommerade forskare som bland annat Ramón Spaaij18
samt Clark McCauley och Sophia Moskalenko19. I den här rapporten betraktar vi
en ensamagerande våldsverkare som en person som ensam eller tillsammans med
en annan person planerar eller begår planerat våld mot en förutbestämd måltavla
på offentlig plats, utan att ha fått direkt order eller styrning från någon
organisation. Vidare krävs att individen inte motiveras av egenintresse eller
materiell vinning, utan snarare agerar utifrån någon form av missnöje eller
upplevelse av personlig eller politisk orättvisa.20

16

FOI (2017). Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. FOI-R--4392--SE,
2017.
17
Se t ex Pantucci, R. (2011). A typology of lone wolves: Preliminary analysis of lone Islamist
terrorists. London, England: International Centre for the Study of Radicalisation and Political
Violence; Borum, R., Fein, R., & Vossekuil, B. (2012). A dimensional approach to analyzing
lone offender terrorism. Aggression and Violent Behavior, 17(5), 389-396.
18
Spaaij, R. Understanding lone wolf terrorism. Global patterns, motivations and prevention
(SpringerBriefs in criminology). Dordrecht: Springer; 2012.
19
McCauley, C. R., & Moskalenko, S. (2016). Friction: How conflict radicalizes them and us.
oxford university Press.
20
McCauley, C., Moskalenko, S., & Van Son, B. (2013). Characteristics of lone-wolf violent
offenders: A comparison of assassins and school attackers. Perspectives on Terrorism, 7, 4-24.
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Det finns alltså tre kriterier som behöver vara uppfyllda för att vi ska klassa en
individ som ensamagerande:
1. Personen ska vara ensam (eller med en partner) och fristående från en
organisation. Vad detta innebär är att personen kan ha tagit del av en
allmän uppmaning att begå riktat våld, men inte personligen blivit
uppmanad därtill av representanter för en organisation.
2. Attacken ska vara planerad. Vår definition utesluter förövare av så kallade
vansinnesdåd, det vill säga grova (dödliga) oprovocerade våldsbrott på
offentlig plats där gärningsman och offer är okända för varandra och
där gärningsmannens motiv är irrationella och kopplade till svåra
vanföreställningar.21 Vansinnesdåd är generellt mer eller mindre
oplanerade och därför omöjliga att förebygga i planeringsstadiet.
3. Motivet till attacken ska inte vara egenintresse eller materiell vinning.
Syftena med ensamagerandes attacker är ofta att hämnas en mer eller mindre
diffus orättvisa, att återställa någon form av ordning, kommunicera något till en
större publik eller bara att uppnå högre status. I fallet skolskjutare är det oftare en
personlig orättvisa som ska ställas till rätta,22 alternativt en existentiell sådan.23
Ideologiskt motiverade ensamagerande brukar, oavsett inriktning, agera som
representanter för en större grupp eller sakfråga som de upplever skadad eller
hotad.24 Ofta, så som var fallet med Anton Lundin Pettersson, och som vi också
kommer att se i många av de fallbeskrivningar som presenteras i denna rapport,
är motiven sammanblandade och luddiga. Bakom de uttalade motiven kan det
finnas underliggande motiv, som förövaren kanske inte alltid själv är medveten
om. Spaaij noterar att ett ideologiskt motiv ofta kan fungera som en täckmantel
för ett personligt motiv, det vill säga att ideologiskt motiverade ensamagerande
tenderar att externalisera sina personliga problem till att gälla något utanför dem
själva.25 Det ideologiska motivets funktion i dessa fall är att ge en aura av
moralisk legitimitet åt våldet, eller en hjältestatus åt förövaren.
En gemensam nämnare för de flesta ensamagerande är en stark känsla av
Rydén, J. (2007): ”Inte undra på att det blev panik!”. I: Sundbaum, K. (red), Bakom vansinnetforskare om psyke, våld och rädsla. Stockholm: Vetenskapsrådet.
22
Susan Harter, Sabina M. Low, and Nancy R. Whitesell, “What have we learned from Columbine:
The impact of the self-system on suicidal and violent ideation among adolescents.” Journal of
School Violence, Vol 2, pp.3-26, 2003.
23
Pfeifer, B., & Ganzevoort, R. R. (2014). The implicit religion of school shootings: Existential
concerns of perpetrators prior to their crime. Journal of Religion and Violence, 2(3), 447-459.
24
McCauley, C., Moskalenko, S., & Van Son, B. (2013). Characteristics of lone-wolf violent
offenders: A comparison of assassins and school attackers. Perspectives on Terrorism, 7, 4-24.
25
Spaaij, R. Understanding lone wolf terrorism. Global patterns, motivations and prevention
(SpringerBriefs in criminology). Dordrecht: Springer; 2012.
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missbelåtenhet, indignation och motvilja som grundar sig i någon upplevd
orättvisa.26 Stark missbelåtenhet och agg på grund av orättvisor är ganska vanliga
tillstånd, men våldsamma attacker är mycket ovanliga. Även om
missbelåtenheten är en nödvändig förutsättning för ensamagerande, krävs det ett
flertal andra faktorer för att den ska leda till våld. Det krävs en stark önskan om
hämnd och rättvisa. Det krävs en svårighet att reflektera kring huruvida det finns
alternativa perspektiv eller synsätt på den upplevda orättvisan, eller alternativa
lösningar som inte innefattar våld. Det krävs också ett åtagande av personligt
ansvar, en upplevelse av att en själv behöver ta tag i saken, ofta också en känsla
av desperation.27 Flera av dessa mekanismer kommer att diskuteras senare i
rapporten.

26

Borum, R. (2003). Understanding the terrorist mind-set. FBI L. Enforcement Bull., 72, 7;
McCauley, C., & Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways
toward terrorism. Terrorism and political violence, 20, 415-433.
27
McCauley, C., Moskalenko, S., & Van Son, B. (2013). Characteristics of lone-wolf violent
offenders: A comparison of assassins and school attackers. Perspectives on Terrorism, 7, 4-24.
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4 En typisk ensamagerande?
Forskare har sedan länge försökt identifiera en ”typisk” ensamagerande eller en
tänkbar profil på en sådan – men det har visat sig vara mycket svårt. Det som
kommer fram är ganska generella egenskaper och ofta demografiska markörer
såsom ålder, socioekonomisk status och utbildning. Svårigheten med att peka ut
en typisk ensamagerande ligger delvis i det faktum att ensamagerande har olika
motiv, bakgrunder, ideologiska övertygelser och andra särdrag, vilket vi också
försöker belysa i denna rapport.
I en studie visade forskarna Gambetta och Hertog att civilingenjörer var
överrepresenterade i en grupp av islamistiska terrorister som studerades (19% av
alla som ingick i studien). Civilingenjörer var hela 3-4 gånger vanligare bland
terroristerna jämfört med andelen civilingenjörer-studenter i muslimska länder.28
Som jämförelse nämner forskarna att av 287 högerextremister och
nationalsocialister i Tyskland och Österrike hade bara 29 personer någon form av
högre utbildning. Av dessa hade enbart 6 en ingenjörsutbildning. Det innebär att
ungefär 2% av den radikalnationalistiska gruppen var civilingenjörer – jämfört
med 19% i gruppen av islamistiska terrorister. Försöken att hitta en typisk profil
har varit mer omfattande när det gäller ensamagerande, eftersom dessa vanligtvis
inte ingår i organisationer, kommunicerar mindre med omvärlden och är svårare
att upptäcka. Därmed blir en profil mycket mer värdefullt. Enligt en studie av
ensamagerande terrorister i USA är de flesta arbetslösa, vita män med ett
förflutet i kriminalitet.29 Studien visar också att, jämfört med organiserade
terrorister, tenderar ensamagerande att vara äldre, ha kortare utbildning och
oftare lida av någon form av psykisk ohälsa. En annan studie visar att äldre
ensamagerande (40+) tenderar att tillhöra den radikalnationalistiska miljön,
medan yngre tenderar att vara inspirerade av religiösa ideologier.30
Vad gäller skolskjutare är den typiska åldern 16 eller 17 och de är ofta elever på
den skola de attackerar.31 Liksom när det gäller andra ensamagerande, är manligt
kön kraftigt överrepresenterat.32 33

28

Hertog, S., & Gambetta, D. (2009). Why are there so many Engineers among Islamic Radicals?
European Journal of Sociology, 50, 201-230
29
Hamm, M., & Spaaij, R. (2015). Lone wolf terrorism in America: Using knowledge of
radicalization pathways to forge prevention strategies. Retrieved June, 26, 2015.
30
Roy van Zuijdewijn, J., & Bakker, E. (2016). Analysing Personal Characteristics of Lone-Actor
Terrorists: Research Findings and Recommendations. Perspectives on terrorism, 10, 42-49.
31
McCauley, C., Moskalenko, S., & Van Son, B. (2013). Characteristics of lone-wolf violent
offenders: A comparison of assassins and school attackers. Perspectives on Terrorism, 7, 4-24.
32
Roy van Zuijdewijn J. de & Bakker E. (2016), Analysing Personal Characteristics of Lone-Actor
Terrorists: Research Findings and Recommendations, Perspectives on Terrorism 10, 42-49.
33
Coughlan, S (12 december, 2018) 2018 'worst year for US school shootings'. BBC News
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En studie av 124 ensamagerande som planerade eller utförde attacker mellan år
2000 till år 2014 i 30 europeiska länder (EU, Norge och Schweiz) visade att 46%
hade religiösa motiv och 40% högerextrema motiv.34 De med religiösa motiv
hade en medelålder på 27 år, medan de högerextrema var lite äldre (32 år).
Skolskjutare var yngst med en snittålder på 20 år. Psykisk ohälsa förekom hos
24% av de som hade religiösa motiv, hos 28% av högerextrema och hos 63% av
skolskjutarna. En annan studie som analyserade 98 ensamagerande som hade
begått dåd under samma period visade att 4% var kvinnor, 64% var
ensamstående, 51% var arbetslösa och 19% hade eftergymnasial utbildning.35
Även om statistiken som redovisas ovan ger en intressant bakgrund är den inte
tillräckligt för att ge en nyanserad bild av ensamagerande. Ännu mindre ger
statistiken en bild som med tillförlitlighet skulle kunna användas i samband med
preventiva insatser. Det finns helt enkelt en heterogenitet bland ensamagerande,
och den information som finns kan endast i kombination med andra indikatorer
hjälpa till i arbetet med att identifiera individer i riskzonen.

34

Ellis C., Pantucci R., Roy van Zuijdewijn J., Bakker E., Gomis B., Palombi S. & Smith M. (2016),
Lone-Actor Terrorism: Analysis Paper, Countering Lone-Actor Terrorism Series, 4, 1-24.
35
Liem M.C.A., Buuren G.M. van, Roy van Zuijdewijn J.H., Schönberger H.J.M. & Bakker E.
(2017), European Lone Actor Terrorists Versus “Common” Homicide Offenders: An Empirical
Analysis, Homicide Studies, 22, 45-69.
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5 Ensamagerande och digitala medier
Utgångspunkten i begreppet radikalisering är att planerade våldshandlingar alltid
föregås av en process där det sker en gradvis nedbrytning av de gränser som
vanligtvis hindrar oss från att använda grovt våld. Begreppet används ofta i
samband som en beskrivning av den process som leder individer till att
sympatisera med våldsbejakande extremism.36 Radikaliseringsprocessen kan
beskrivas som en förändring i tänkesätt och värderingar, där synen på världen
blir mer polariserad och benägenheten att tänka i absoluta termer ökar.37 Även
om det finns samband mellan radikalisering av attityder (våldsbejakande
extremism) och radikalisering av beteende (våldsutövande extremism), är de inte
nödvändigtvis sammanbundna. Radikalisering av attityder leder inte alltid till
radikalisering av beteende, och radikalisering av beteende är inte nödvändigtvis
en effekt av radikalisering av åsikter.
Analyser av terrorismens orsaker har ofta behandlat kraften i gruppdynamik som
den primära faktorn som får vanliga människor att begå extrema våldshandlingar.38 När det gäller ensamagerande är inte denna aspekt relevant på samma sätt.
Även om kollektivet eller förebilderna kan finnas representerade i den
ensamagerandes inre värld, och där spela en viktig roll, är den ensamagerande
inte beroende av faktiska kontakter eller faktisk kommunikation med andra.
Individen är själv mer aktiv i sin egen radikaliseringsprocess genom att välja och
söka upp idéer och inspiration att påverkas av. Oaktat detta, är processen
beroende av andra människor. En av grundförutsättningarna för att en person ska
radikaliseras är att personen kommer i kontakt med våldsbejakande material i
någon form. En del ensamagerande har radikaliserats via informella kontakter
(online eller offline) med företrädare för radikala idéer. Det förekommer också
att de fått stöd eller vägledning i planering och genomförande av attackerna.39
Många har dock självradikaliserats via media, framför allt via internet.40
En möjliggörande miljö är viktig för att en person ska kunna radikaliseras till

36

McCauley, C., & Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of Political Radicalization: Pathways
Toward Terrorism, Terrorism and Political Violence, 20, 415-433.
37
Della Porta, D., & LaFree, G., (2012). Guest editorial: Processes of radicalization and deradicalization. International Journal of Conflict and Violence, 6, 4-10.
38
McCauley, C. & Segal, M. (2004). “Social psychology of terrorist groups.” In Clyde Hendrick
(Ed.), Review of Personality and Social Psychology, Vol. 9, pp.231-256, 1987. Beverly Hills,
CA: Sage; Marc Sageman, Understanding Terror Networks. Philadelphia PA: University of
Pennsylvania Press.
39
Spaaij, R. (2012). Understanding lone wolf terrorism. Global patterns, motivations and
prevention (SpringerBriefs in criminology). Dordrecht: Springer.
40
Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, Säkerhetspolisen, ISBN: 978-91-86661-02-1,
2010.
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våldsamt beteende.41 När det gäller ensamagerande innefattar en möjliggörande
miljö en avsaknad av en hindrande miljö. Bristen på socialt nätverk är ofta
avgörande för att den ensamagerande fullt ut ska kunna ta de avgörande stegen
mot våld. Isolering och ensamhet frikopplar individen från social kontroll eller
influenser som skulle kunna stävja utvecklingen, medan brist på socialt liv och
plikter frigör tid och utrymme för att planera en attack.42 Många ensamagerande
har på grund av olika former av sociala svårigheter blivit isolerade. Internet har
hjälpt många ensamma personer att finna gemenskap och samhörighet med andra
trots geografiska, fysiska, sociala eller psykologiska hinder från att träffas i det
fysiska rummet. För personer som av olika skäl har svårt att träffa andra
människor har interaktiva digitala medier varit en viktig positiv utveckling.
Ett problem med att förlägga sitt sociala liv till digitala miljöer är dock att den
nästintill obegränsade möjligheten att välja umgänge och informationskällor
riskerar att leda till en förvrängd världsbild. Konfirmeringsbias, det vill säga
tendensen att främst ta till sig information som bekräftar ens egna uppfattningar,
är lättare att upprätthålla i digitala miljöer, på grund av det överflöd av
information som finns där. När en individ endast tar del av information som
bekräftar de egna uppfattningarna och sållar bort allt annat, uppstår en obalans
som kan leda till att även extrema åsikter kan upplevas som normala och att det
efterhand blir svårare att ta in andra synsätt.43 I många politiska forum och
diskussionsfält finns också en speciell sorts socialt samspel som belönar extrema
åsikter. De som ger starkast uttryck för den åsikt som gruppen delar tenderar att
få mer uppmärksamhet och högre status än de som försöker resonera och se olika
perspektiv.44 Att uttrycka extrema åsikter i intressegrupper på internet kan därför
vara ett sätt att höja sin status bland likasinnade, vilket resulterar i att användare
gärna skriver mer extremt än vad de egentligen vill stå för.45 Däremot finns det
stöd för att det efterhand sker en polarisering av åsikterna hos personer som
regelbundet tar del av samma sorts åsikter på internet.46 Mycket av näthat och
extrema uttryck, som egentligen är tomma ord från avsändarens sida, kan
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Spaaij, R. (2012) Understanding lone wolf terrorism. Global patterns, motivations and prevention
(SpringerBriefs in criminology). Dordrecht: Springer.
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Springer.
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påverka vissa läsare som tolkar dem som seriösa uppmaningar att handla.47
Sammanfattningsvis har digitala miljöer flera roller att fylla för en
ensamagerande. För det första tillhandahåller internet massor av information som
i en icke-digital värld skulle vara betydligt svårare att få tag på. Möjligheten att
ta del av våldsbejakande tankegods och att inspireras av tidigare våldsverkare
kan underlätta radikalisering i ett tidigt stadium. Till exempel har en brittisk
studie av 119 ensamagerande terrorister visat att mer än 68% hade konsumerat
propaganda från extremistiska rörelser, 27% hade läst om andra ensamagerande
och 15% hade läst material som andra ensamagerande producerat.48
För det andra kan internet användas för att skaffa sig den information som
behövs för att planera och genomföra en attack. Samma studie visade att 46% av
ensamagerande terrorister hade fått kunskap från internet som de använt sig av
för att genomföra attacker.49
För det tredje är ensamagerande inte bara mottagare av information i digitala
miljöer, utan använder dem också till att kommunicera sin världsbild – och
ibland även sina planer. Förutom text kommunicerar de genom filmer, bilder och
symboler, exempelvis kläder eller studier. All denna efterlämnade
kommunikation kan senare inspirera nya ensamagerande. Copycat-beteende är
vanligt bland ensamagerande. 50
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Cohen, K. (2012) Who will be a lone wolf terrorist? Mechanisms of self-radicalization and the
possibility of detecting lone offender threats on the Internet. Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI).
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Gill, P., Horgan, J., & Deckert, P. (2014). “Bombing Alone: Tracing the Motivations and
Antecedent Behaviors of Lone‐Actor Terrorists,” Journal of Forensic Sciences, 59, 425–435.
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Gill, P., Horgan, J., & Deckert, P. (2014). “Bombing Alone: Tracing the Motivations and
Antecedent Behaviors of Lone‐Actor Terrorists,” Journal of Forensic Sciences, 59, 425–435.
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Del 2:
Ideologier och subkulturer
Trots den stora variationen i motiv till ensamagerandes
attacker, finns det några ideologier och subkulturer som
tycks återkomma som inspirationskällor för ensamagerande. Internet och sociala medier gör det möjligt för
ensamagerande att lätt kontakta likasinnade i andra
delar av världen för att inspireras och guidas utan att
behöva ha direkt kontakt. Internet är inte bara en plats
för att diskutera ideologier; det finns också tillgänglig
information om hur man ska kunna genomföra attacker
i syfte att skada andra.
I denna del kommer vi att beskriva några av de
ideologiska inriktningar och subkulturer i vilkas namn
flera ensamagerande har utfört sina attacker.

20

FOI-R--4736--SE

6 Vit makt
Vit makt används ibland som ett samlingsnamn för högerextrema och
nationalsocialistiska rörelser, såväl partier och fasta organisationer.51 Inom vit
makt-miljön finns bland annat föreställningen om att människor kan delas in i
olika raser och att den så kallade vita rasen är överlägsen. Inom rörelsen
förekommer också teorier om en judisk världskonspiration.
I Sverige har två ensamagerande med vit makt-sympatier orsakat stor oro i
samhället. Den förste sköt sammanlagt elva personer i Stockholm och Uppsala
under hösten och vintern 1991-1992. Ett av offren dog och flera fick skador för
livet. Den gemensamma nämnaren hos offren var att alla var män med utländsk
bakgrund. Gärningsmannen använde i flera fall ett gevär med lasersikte och kom
därför att kallas för Lasermannen. För att kunna gripa Lasermannen krävdes det
stora polisinsatser. Exempelvis gjordes en gärningsmannaprofil som senare
visade sig stämma mycket bra. Lasermannen visade sig vara en man vid namn
John Ausonius. Ausonius hade tidigare fått diagnosen antisocial
personlighetsstörning och var under 1970-talet tvångsomhändertagen för
psykiatrisk vård två gånger. Han var tidigare känd av polisen, bland annat för
misshandel.
Nästan 20 år senare, under 2009 och 2010, inträffade ett antal skottlossningar i
centrala Malmö. En gemensam nämnare hos offren var att alla utom ett hade
utländsk bakgrund. Till en början insåg inte polisen att det handlade om en
ensam gärningsperson, eftersom det under samma tidsperiod förekom oroligheter
mellan olika kriminella gäng i Malmö, något som gärningsmannen utnyttjade för
att dölja sina brott. I november 2010 grep polisen Peter Mangs som kom att
fällas för två mord och åtta mordförsök. En rättspsykiatrisk undersökning visade
att Peter Mangs inte var allvarligt psykiskt sjuk. I boken Raskrigaren.
Seriemördaren Peter Mangs beskriver Mattias Gardell Mangs som en stor
beundrare av den rasistiske seriemördaren Joseph Paul Franklin som har en
närmast ikonisk status i vit makt-kulturen.52 Han ville ta efter Franklins
verksamhet, bedriva raskrig i det tysta. Enligt Gardell var Mangs intresserad av
nationalsocialism, rasmystik och Nietscheansk filosofi, som han sammanfogade
till en egen lära.53
I USA har det skett ett flertal dåd av ensamagerande som sympatiserat med vit
makt-rörelsen. Ett av dessa dåd inträffade den 17 juni 2015, då den vid tillfället
21-åriga Dylann Roof begav sig till Emanuel African Methodist Episcopal
Church i Charleston, USA. I nästan en timme satt Roof tyst och lyssnade på den
51
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pågående gudstjänsten. När deltagarna stängde sina ögon för att be drog Roof
fram sin pistol och sköt ihjäl 9 personer. Roof tillfångatogs av polis några timmar
efter dådet. Några dagar senare hittade utredare hans websida, kallad The Last
Rhodesian,54 där han publicerat ett flertal bilder på sig själv poserande med
vapen och ett manifest som uttrycker hans hat mot främst afro-amerikaner. Under
rättegången förklarade Roof att syftet med hans attack var att utlösa ett ”raskrig”.

Stormfront – ett nynazistiskt vit-maktforum

Ett av de mest välkända radikalnationalistiska diskussionsforumen är
Stormfront.55 Stormfront grundades 1995 av amerikanen Don Black,
som har ett förflutet som aktiv i Ku Klux Klan och i diverse
nationalsocialistiska grupper. Forumet har över 330 000 registrerade
medlemmar som skrivit över 13 miljoner inlägg på en mängd olika
delforum. Sidan har över 16 000 besökare per dag.56 På Stormfront
har ett flertal ensamagerande varit aktiva i diskussioner. Några
exempel är Anders Behring Breivik (utförde en masskjutning i Oslo,
Norge där 69 personer dog samt en bombattack i Oslo där 8
personer dog), Wade Michael Page (utförde en masskjutning i ett
Sikh-tempel i Oak Creek, Wisconsin, USA där sex personer dog och
tre skadades) samt Richard Andrew Poplawski (som sköt tre poliser i
Pittsburgh, USA).

54

Namnet anspelar på europeisk kolonialism i Afrika. Nuvarande Zimbabwe hette Rhodesia under
den brittiska kolonialmakten.
55
www.stormfront.org
56
Enligt website.informer.com, en hemsida som tillhandahåller statistik om webbplatser.
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7 Counterjihad
Counterjihad är en antimuslimsk rörelse som förenas genom sin tro att den
muslimska världen är i krig mot väst. Rörelsen består av ett löst kopplat nätverk
av bloggare, politiska partier, tankesmedjor, kampanjgrupper och diverse andra
mindre grupperingar. Counterjihad-ideologin skulle kunna sammanfattas av
följande påståenden:57
● Islam är inte en religion, utan en politisk och västfientlig kraft.
● Västvärlden är i förfall och är kulturellt, politiskt och demografiskt svag.
● Den muslimska invandringen till västvärlden leder till förändringar i
sammansättningen av kultur, ras och religion i framför allt Europa – det
som betraktas som islamisering av Europa.
● Den västerländska ”eliten” (politiska makthavare, media, akademin med flera)
medverkar till, eller är oförmögna att hindra ”islamiseringen”.
Den största skillnaden mellan vit makt-miljön och counterjihad-rörelsen är att
counterjihad inte fokuserar på ras, utan vänder sig mot islam och muslimsk
kultur, som de uppfattar som hot mot den västerländska kulturen. Inom delar av
counterjihad-rörelsen finns en föreställning om att Europa håller på att bli en del
av arabvärlden – ett europeiskt Arabien, Eurabia. Det finns även en föreställning
om att själva syftet med muslimers invandring till Europa är att islamisera
europeiska samhällen för att kunna ta över.
Den 22 juli 2011 sprängde Anders Behring Breivik en bomb i
regeringskvarteren i Oslo, vilket resulterade i åtta dödsfall. Därefter begav han
sig till Arbeidernes Ungdomsfylkings sommarläger på ön Utøya där han sköt
ihjäl 69 personer. Innan Breivik påbörjade sin terrorattack mejlade han ett
dokument med titeln 2083 – A European Declaration of Independence till en stor
mängd politiker och andra som han upplevde som ”meningsfränder”. I
dokumentet, där Breivik beskriver sin världsåskådning och politiska hållning,
citeras en norsk islamkritisk bloggare som kallas Fjordman sammanlagt 111
gånger. Breiviks mamma berättade under den rättspsykiatriska undersökningen
att Breivik pratade mycket om Fjordman.58 Trots att Fjordman har tagit kraftigt
avstånd från Breivik och hans handlingar, kan det inte uteslutas att hans blogg
kan ha spelat en viktig roll i Breiviks radikaliseringsprocess. Det finns alltid ett
större sammanhang som varje ensamagerande, självradikaliserad person är en del
av, även om det inte ser ut så på ytan.
57

Lee, B. (2016) Why We Fight: Understanding the Counter-Jihad Movement. Centre for Research
and Evidence on Security Threats, the University of Lancaster
58
Tamas, G. (2016) Det svenska hatet. Natur och Kultur.

23

FOI-R--4736--SE

Gates of Vienna – en portal för
counterjihad-rörelsen
Det finns en mängd olika digitala miljöer som uttrycker stöd för
counterjihad-rörelsen. Den kanske mest kända miljön är portalen
Gates of Vienna (www.gatesofvienna.net). Namnet syftar på
belägringen av Wien 1683, då krigslyckan vände för det Osmanska
riket och dess expansion i Europa. På Gates of Vienna publiceras
inlägg från en mängd olika skribenter, bland annat Fjordman (som
var en inspirationskälla till Breivik). Det finns också en beskrivning av
den historiska utvecklingen av counterjihad-rörelsen och information
om Europeiska counterjihad-konferenser som anordnats.
Sidan har strax över 1300 besökare per dag.59

59
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8 Militant jihadism
Ytterligare en grupp av ensamagerande våldsverkare är de som har uttryckt
sympati för militanta jihadistiska terrorgrupper som Islamiska staten, Al-Qaida,
al-Shabaab eller Boko haram. I vissa fall har sympatierna varit kända innan
dådet, och personen kan även ha haft kontakt med representanter för
organisationen i fråga. Masskjutningen i Orlando, Florida 2016 är ett exempel
där man inte kunnat koppla gärningsmannen direkt till Islamiska staten (IS). Det
var först i ett telefonsamtal till räddningstjänsten under massakern som skytten
uttryckte stöd för IS.60
Under senare år har terrordåd av IS-inspirerade ensamagerande ökat och ett
flertal terrordåd har skett i Europa. Detta beror delvis på att IS framgångsrikt
utnyttjat digitala plattformar för att rekrytera anhängare runtom i världen.
Dagliga radiomeddelanden, fotografier, videor och texter på olika sociala medier
visar allt från avrättningar, scener från det dagliga livet i kalifatet, militära
operationer och religionsutövande. Utöver den centralt producerade propagandan
finns en uppsjö av privatproducerat material i form av IS-hyllande videor, dikter,
bilder, texter etc.
Det första kända svenska exemplet på en jihadistiskt inspirerad ensamagerande är
självmordsattentatet på Bryggargatan i Stockholm i december 2010, då Taimour
Abdulwahab sprängde sig själv till döds. Gärningsmannen hade sannolikt för
avsikt att betydligt fler än han själv skulle dödas av sprängladdningen, men
enbart en av de sex rörbomberna han hade fäst vid sin kropp exploderade. Innan
dådet skickade Abdulwahab ett mail till TT och Säkerhetspolisen där han
uttryckte ett hot mot svenska folket med anledning av Lars Vilks teckningar av
Profeten Muhammed och den svenska militära insatsen i Afghanistan.
Ett annat exempel är den 20-åriga man, född och uppvuxen i Sverige, som i juni
2016 dömdes till fem års fängelse för förberedelse till terroristbrott. Tingsrätten
bedömde att hans agerande var inspirerat av våldsbejakande islamism och
utredningen visade att gärningsmannen agerat helt ensam. Gärningsmannen var
en tidigare lärarstudent som köpt på sig material i syfte att bygga och detonera en
bomb. En rättspsykiatrisk undersökning visade att han inte led av en allvarlig
psykisk störning, men att han uppvisade ett "ombytligt, svårvärderat och
motsägelsefullt beteende". Enligt förundersökningen hade gärningsmannen
försökt ta sig in i Syrien för att ansluta sig till IS vid två tillfällen.61
Det senaste dådet av en ensamagerande inträffade i Sverige den 7 april 2017, när
Rakhmat Akilov stal en lastbil och körde på människor längs Drottninggatan i
60
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Malmgren, K. (2016) Aydin Sevigin döms till fem års fängelse. 2 juni 2016, Expressen.
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Stockholm. Den efterföljande polisutredningen visade att Akilov innan dådet
hade haft kontakt med personer med kopplingar till IS men genomförde dådet
ensam. Akilov dömdes till livstids fängelse för terroristbrott i en rättegång som
hade cirka 150 målsägare – människor som på olika sätt påverkades av lastbilens
framfart. Akilov kommer från Uzbekistan och hade sökt uppehållstillstånd i
Sverige men fått avslag. Enligt personer i Akilovs närhet förändrades han vid
avslaget på sin asylansökan och det verkar som om han radikaliserades via
sociala medier.62 Inför rättegången genomgick Akilov en rättspsykiatrisk
undersökning som visade att han inte led av en allvarlig psykisk störning vid
genomförandet av terrorattacken i Stockholm.

Digitala tidskrifter som
uppmanar till terrordåd

Både terrorgruppen Islamiska staten och Al-Qaida har publicerat
propagandatidskrifter på nätet. Tidskrifterna består av professionellt
illustrerade ideologiska budskap, intervjuer med krigare, rapporter
från slagfält och tips på hur man kan begå attacker. Tidskrifterna
publiceras på ett flertal språk för att kunna locka anhängare från olika
delar av världen. Brittiska underrättelsetjänsten MI5 har konstaterat
att propaganda spelar en viktig roll för personer som begår terrordåd,
och att i sju av totalt tio planerade terrorattacker i Storbritannien hade
personerna som genomförde eller planerade attackerna läst al-Qaida
tidningen Inspire.63 MI5 bedömde också att i fyra av de tio attackerna
hade personerna ökat sin förmåga avsevärt genom att läsa
tidskriften. I en utgåva av Inspire beskrivs exempelvis hur man kan få
tåg att spåra ur med relativt enkla medel.
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9 Incels
Incel är en förkortning för involuntary celibacy, ofrivilligt celibat. Termen
uppstod på 1990-talet då en kanadensisk collegestudent startade ett forum där
alla, oavsett kön, kunde skriva om sina erfarenheter av att ha svårt att hitta en
partner. Men det var först på 2010-talet som incel-rörelsen kom att bli vad det är
i dag – en rörelse för män vars sexuella frustration övergått i hat.64 Incel kom att
diskuteras på ett flertal diskussionsforum, till exempel 4chan och Reddit, där
majoriteten av användarna var män. På Reddit 65 fanns det största incel-forumet,
med runt 41 000 medlemmar. Forumet stängdes ned 2017 på grund av frekventa
uppmaningar till våldtäkt och annat våld mot kvinnor.66
I maj 2014 dödade 22-årige Elliot Rodger sex personer och skadade fjorton
andra innan han tog sitt eget liv. I ett 137-sidigt manifest och en Youtube-video
beskrev han hur han hela sitt liv blivit avfärdad av kvinnor, aldrig upplevt kärlek
eller sex, och att han nu skulle ta revansch på mänskligheten och ge alla vad de
förtjänar.67 I och med sitt dåd har Rodger har blivit en hjälte inom incel-rörelsen
och ett flertal attacker av ensamagerande har inspirerats av honom. Tydligast
inspirerad var kanske skåpbilsattacken i Toronto 2018 där 10 personer dödades
och 15 skadades. Innan attacken publicerade gärningsmannen ett inlägg på
Facebook där han hyllade Elliot Rodger och deklarerade att incel-upproret redan
hade börjat.68 Ytterligare ett dåd med koppling till incel-rörelsen skedde i
november 2018 då en man i Florida sköt sex kvinnor (varav två dog) utanför en
yoga-studio. Några år tidigare hade gärningsmannen publicerat YouTube-videor
där han uttalat hat mot kvinnor, uttryckt ilska över att inte ha en flickvän och
även nämnt Elliot Rodger.69 I början på 2019 greps en 27-årig man från Colorado
efter att ha skrivit på sociala medier att han planerade att bli nästa masskjutare.
Han påstod sig vara redo att dö, och att han skulle döda så många kvinnor han
kunde eftersom han aldrig haft vare sig sex eller flickvän.70
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Alla grupper som har en tät och regelbunden kommunikation tenderar att
utveckla ett gemensamt språkbruk, en jargong. Till exempel förekommer så
kallad yrkesslang i många yrken, och även familjer kan ha speciella ord eller
uttryck som endast familjemedlemmarna helt förstår innebörden av. Inom incelrörelsen används en speciell jargong för att beskriva olika personlighetstyper och
fenomen. Nedan finns några exempel på ord som används.
Term

Betydelse

Alpha

En dominant och attraktiv man som med lätthet träffar nya
kvinnor

AWALT

All Women Are Like That - Uttryck för att generalisera
kvinnor på ett negativt sätt

Beta

En man som inte är alpha, som saknar karisma och
undviker konfrontationer.

Betabux

En man som blir eftertraktad av en kvinna efter det att
kvinnan blivit mindre attraktiv eller bestämt sig för att
skaffa ett förhållande

Chad

Ett nedsättande uttryck för en ung attraktiv (ofta vit)
sexuellt aktiv man

Cuck, cuckold

En man i desperat behov av bekräftelse och godkännande
av kvinnor. Desperationen leder till att mannen inte står
upp för sig själv utan kompromissar med egna intressen
och värderingar

Femoid

Ett negativt uttryck för kvinnor. Används för att poängtera
att kvinnor inte är helt mänskliga.

Normie

En alldaglig tråkig person som utseendemässigt ofta
placeras mellan chad och incel.

Stacy

Urtypen av en attraktiv populär kvinna, den kvinnliga
motsvarigheten till en chad.
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En digital mötesplats för incels
Ett av de största incel-forumen idag är incels.is. Andra incel-forum har
funnits på incels.me och på Reddit (r/incels) men på grund av
våldsuppmuntrande och kvinnofientliga kommentarer har forumen lagts
ned.
På incels.is kan medlemmar diskutera det mesta som har att göra
med livet som incel. Det finns dessutom en webshop där kläder med
incel-relaterade uttryck säljs. Forumet tillhandahåller även länkar till
webplatser som kan vara av intresse för medlemmarna och förklaringar
och teorier kring olika incel-relaterade fenomen.
Forumet har över 7 000 besökare dagligen.71 Under 2018 hade
forumet i genomsnitt 1 115 aktiva användare per månad, och det
publicerades i genomsnitt 136 000 foruminlägg per månad.

71

Enligt website.informer.com, som tillhandahåller statistik om webplatser.
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10 Skolskjutare
Skolskjutningar är till ganska stor del ett amerikanskt fenomen, bara under
2018 dödades 113 personer i samband med skolskjutningar i USA.72 Den mest
omtalade skolskjutningen går under namnet Columbinemassakern. Massakern
ägde rum tisdagen den 20 april 1999 på Columbine High School i Littleton i
Colorado och genomfördes av Eric Harris och Dylan Klebold. Harris och
Klebold mördade 12 elever och en lärare och skadade ytterligare 21 elever,
varefter de begick självmord. Efter Columbinemassakern genomförde flera
skolor i USA stora ansträngningar för att stoppa införsel av vapen på skolor,
något som brukar kallas för "the Columbine effect". Man anställde
säkerhetsvakter, genomsökte ryggsäckar och införde metalldetektorer på
skolorna.
I Sverige har vi varit relativt förskonade från skolskjutningar, kanske delvis på
grund av den begränsade tillgången till vapen. Den händelse som kanske mest
kan liknas vid en skolskjutning skedde år 2015 då den då 21-årige Anton
Lundin Pettersson dödade tre personer på en skola i Trollhättan. Attacken är
den som hittills krävt flest dödsoffer på en skola i Sverige. I vårt grannland
Finland har däremot ett antal skolskjutningar skett. Den 7 november år 2007
inträffade massakern på Jokela skola. Gärningsmannen Pekka-Eric
Auvinen sköt åtta personer och begick sedan självmord. År 2008 skakades
Finland återigen av en skolskjutning denna gång i Kauhajoki där
gärningsmannen Matti Juhani Saari sköt ihjäl tio personer innan han begick
självmord. Både Pekka-Eric Auvinen och Matti Juhani Saari var innan sina dåd
aktiva på Youtube. Auvinen skrev på sin användarsida att han trodde på ett
naturligt urval och publicerade en film där han beskrev skolskjutningen och
uttryckte beundran för Columbineskjutarna.73 Saari i sin tur publicerade fyra
filmer på Youtube där han provskjuter ett vapen. Detta ledde till att polisen
intresserade sig för Saari och förhörde honom – mindre än ett dygn före
massakern.
Drivkraften bakom attacker av skolskjutare har i flera fall visat sig vara personlig
orättvisa som ska ställas till rätta eller en existentiell kris.74 Genom att studera
historiska data från skolskjutningar i USA kan man se att den typiska åldern för
en skolskjutare är 16 eller 17 år, och sannolikheten att det är en man är mycket
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hög.75 En av de första kända skolskjutarna var dock en kvinna. Den 29 januari
1979 sköt den då 16-åriga Brenda Spencer mot Cleveland Elementary School i
San Diego, Kalifornien med ett gevär som hon fått av sin pappa. Hon dödade
skolans rektor, en vaktmästare samt skadade åtta barn och en polis. I Finland
åtalades en 21-årig kvinna för att ha planerat en skolskjutning.76 Kvinnan var en
stor beundrare av Pekka Eric Auvinen.
Referenser till skolskjutningar kan ses i flera former i populärkulturen. När
polisen frågade Brenda Spencer om varför hon sköt så svarade hon ”I don’t like
Mondays”. Uttrycket blev sedermera titeln på en sång av the Boomtown Rats och
finns även med som graffiti i början av 80-talsfilmen the Breakfast club. Ett
annat exempel är låten ”Pumped-up kicks” av det amerikanska bandet Foster the
People. Låten handlar om en skolskjutning och har kritiserats för att uppmuntra
till skolskjutningar. Efter att Adam Lanza öppnat eld på Sandy Hook
Elementary School i Connecticut USA och dödat ett 20-tal personer valde en
amerikansk radiokanal att sluta spela låten ”Pumped up kicks”.77 Adam Lanza
visade sig senare vara besatt av skolskjutningar och framför allt Columbine som
han diskuterade på nätet.
En film som sägs ha haft stor betydelse för några gärningspersoner är filmen
Natural Born Killers.78 Filmen släpptes 1994 och innehåller ett flertal våldsamma
scener. Innan Columbinemassakern tittade både Harris och Klebold mycket på
filmen Natural Born Killers och förkortningen NBK var deras kodnamn på den
planerade massakern.
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Columbiners – en subkultur med
fascination för död

Columbinemassakern har fått en närmast kultstatus för en subkultur där
Eric Harris och Dylan Kebold hyllas som hjältar. På bloggportalen Tumblr
finns det ett flertal bloggar som är dedikerade till Columbine och förövarna.
Skribenterna som kallas för Columbiners utgörs framför allt av unga
personer som har våldsfantasier, självmordstankar och en fascination för
massmördare.79 Valet av användarnamn är ofta relaterat till Columbine och
kan vara allt från kärleksförklaringar till förövarna, kombinationer av
förövarnas namn eller andra referenser till Columbinemassakern och
genomförandet.



Det är inte bara själva dådet som fascinerar,
utan också gärningsmännens stil. På den
digitala anslagstavlan Pinterest kan man hitta
bildkollage där användare visar exempel på
hur olika klädesplagg kan kombineras för att
uppnå en Columbine-skolskjutar stil.
Ett flertal skolskjutare har inspirerats av
Columbine. Exempelvis fascinerades och
inspirerades både Pekka-Eric Auvinen och
den sydkoreanske studenten Seung-Hui Cho
som genomförde massakern på Virgina Tech
av Columbine massakern och av de båda
gärningsmännen.80
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11 Massmördare, stalkers och fixeringar
Hittills i denna del av rapporten har vi gått igenom ideologier och subkulturer
som sprids i media, drar till sig många anhängare och som har inspirerat och
motiverat flera ensamagerande. Utöver dessa finns det särintressen som bara ett
fåtal, eller kanske bara en enda person delar, och som har tjänat som motiv för
ensamagerande.
Besatthet av en individ har i vissa fall visat sig vara ett möjligt motiv för
ensamagerande. Den 8 januari 2011 i Tucson, Arizona öppnade Jared Lee
Loughner eld under ett politiskt möte. Måltavlan för attacken var en politiker,
vilket angavs i ett brev som polisen hittade i Loughners kassaskåp. Loguhner var
aktiv i sociala medier och ett flertal hatfulla kommentarer mot regeringen har
kunnat kopplas till hans konton. Innan han utförde sitt dåd skrev han på sin
Myspace-profil ”Hejdå vänner. Snälla var inte arg på mig”. Loughner dödade
sex personer och skadade ytterligare 13 under sin attack. Han fick diagnosen
paranoid schizofreni i den rättsmedicinska undersökningen.
Ibland har sakfrågor också spelat en viktig roll som motiv för vissa
ensamagerande. Ett exempel på ett dåd som anses vara kopplat till antiabortrörelsen skedde under de olympiska spelen i Atlanta 1996 då en idrottsarena
utsattes för ett bombdåd. Senare sprängde samma gärningsman två abortkliniker
och en lesbisk nattklubb. Gärningsmannen identifierades som Eric Rudolph,
men han var på flykt under rättvisan i flera år innan han slutligen greps år 2005
och dömdes till flera livstidsdomar för sina dåd. Rudolph har angett i ett flertal
skrivelser att motivet till hans dåd var en del av en kamp mot homosexualitet och
abort. Rudolph har under sin tid i fängelset fortsatt att skriva essäer som
publicerats på hemsidan armyofgod.com.
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Army of God – terror i Guds namn

Army of God (AoG) är namnet på en terroristgrupp bestående av
kristna abortmotståndare i USA. Namnet användes första gången
1982 när en abortläkare och hans fru blev kidnappade och sedan
dess har organisationen blivit associerad med ett antal attacker mot
abortkliniker eller abortläkare. Bland annat har medlemmar skickat
brev påstådda innehållande anthrax till abortkliniker. Även mord och
mordförsök mot abortläkare har genomförts i gruppens namn.81 82 I
vissa fall har personerna bakom dåden själva uttryckt att de varit en
del av AoG, medan AoG i andra fall själva påstått sig ligga bakom
dåden. AoG har uttryckt ett berättigande av alla åtgärder som
förhindrar abort.83
Hemsidan armyofgod.com skapades i april 1999 och har runt 800
besökare per dag7. Hemsidan innehåller artiklar kopplade till attacker
mot abortläkare och abortkliniker och beskriver gruppens ideologi
som likställer abort med mord. På hemsidan hyllas personer som
använt våld för att förhindra aborter, framför allt genom attacker mot
abortläkare och abortkliniker. Hemsidan innehåller bilder på
aborterade foster samt bibelverser som rättfärdigar en väpnad kamp
mot alla som möjliggör aborter.
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Del 3:
Psykologin bakom
Det är svårt att föreställa sig någon analys av ensamagerande, oavsett intresse och inriktning, som inte
berör de psykologiska aspekterna av fenomenet. I första
halvan av denna del diskuteras psykiatriska diagnoser
som tenderar att förknippas med ensamagerande, och
på vilket sätt dessa diagnoser kan påverka en individ.
Då psykiatriska diagnoser i första hand är till för att
fungera som beslutsunderlag för psykiatrisk behandling,
anser författarna till denna rapport att retrospektiv
diagnosticering bör undvikas, även av fackkunniga.
Däremot, i de fall då ensamagerande varit i kontakt
med psykiatrin innan de begått attacker, kan information om diagnoser och åtgärder vara av stort värde för
ett långsiktigt förebyggande arbete.
Även om inte alla har en psykiatrisk diagnos, har alla ett
psyke. Utöver känslotillstånd, som är kortvariga och
lättpåverkade, har vi alla en uppsättning mer stabila och
långvariga reaktions- och beteendemönster, det vill
säga en personlighet. I andra halvan av denna del
diskuteras vilken roll personligheten har för att avgöra
om en individ kommer att ta steget till planerat våld.
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12 Psykiatriska diagnoser
12.1 Utredningen av Anders Behring Breivik
Under den rättegång som följde efter Utøya-massakern den 22 juli 2011
genomgick Breivik en rad rättspsykiatriska undersökningar i syfte att utreda
huruvida han var straffrättsligt tillräknelig och därmed kunde dömas till fängelse.
Parallellt med de rättspsykiatriska undersökningarna pågick ett otal spekulationer
i medierna. Kriminologer, journalister, läkare, författare och en mängd
privatpersoner delade med sig av sina synpunkter kring Breiviks inre värld och
orsakerna till hans handlingar.
Den första rättspsykiatriska undersökningen mynnade ut i en rapport där det
hävdades att Breivik led av paranoid schizofreni och därmed var straffrättsligt
otillräknelig. Diagnosen ifrågasattes bland annat av häktespersonal som träffade
Breivik dagligen och inte såg något psykotiskt hos honom, liksom av
internationell expertis som menade att de utredande läkarna hade misstagit
Breiviks högerextrema tankegods som vanföreställningar.
Under våren 2012 genomfördes därför en ny utredning, ledd av andra läkare. Den
nya utredningen kom fram till att Breivik varken led av paranoid schizofreni eller
av något annat tillstånd som gjorde honom straffrättsligt otillräknelig. Däremot
fick han diagnoserna antisocial personlighetsstörning och narcissistisk
personlighetsstörning.
För att förklara hur två utredningar kunde ge så olika resultat kallades
psykiatriprofessor Ulrik Fredrik Malt som sakkunnigt vittne. Vid denna
vittnesförklaring hävdade han att Breivik har Aspergers syndrom och sannolikt
även Tourettes syndrom, två neuropsykiatriska tillstånd som inte framkommit
under någon av utredningarna. Trots att dessa diagnoser inte har ställts på basis
av något professionellt förfarande har det flera gånger i media framhållits som ett
faktum att Breivik haft Aspergers syndrom, kanske till följd av att ett flertal
fackkunniga personer, utan att vare sig ha träffat Breivik eller tagit del av hans
journaler, uttalat sig om saken på spekulativ grund.
Att det faktum att en individ begår massmord eller seriemord skulle tyda på en
psykisk avvikelse är en spridd uppfattning. Dåden ter sig så främmande för de
flesta människor, så oförenliga med självbevarande och rationellt beslutsfattande,
att de är svåra att förklara utifrån någon annan variabel än psykisk sjukdom. Den
omvända uppfattningen är däremot vanlig i terrorforskningen. Den som inte har
något politiskt motiv antas vara psykiskt sjuk, medan den som har ett politiskt
motiv per definition inte anses kunna vara psykiskt sjuk. Förklaringarna har då
sökts i variabler utanför individen själv.
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Det finns inget som tyder på existensen av någon specifik psykopatologi som gör
människor till terrorister eller våldsverkare. Att det däremot generellt finns en
överrepresentation av psykiatriska diagnoser hos ensamagerande kan anses
klarlagt. I en nyligen genomförd forskningsöversikt skriven av psykologen och
terrorforskaren Milan Obaidi framkommer att när ensamagerande har jämförs
med såväl gruppagerande terrorister, ”vanliga” mördare” och med
normalbefolkningen, kommer de empiriska studier som gjorts under senare år till
samma slutsats, nämligen att ensamagerande har psykiatriska diagnoser i
betydligt högre grad än andra grupper.84 Enligt Corner och Gill är sannolikheten
att en ensamagerande terrorist ska ha psykisk ohälsa drygt 13 gånger högre än att
en gruppterrorist har det.85
Det är viktigt att komma ihåg att psykiatriska diagnoser spänner över ett brett
fält, från vanliga besvär som depression till allvarliga sjukdomstillstånd som
schizofreni, och även innefattar såväl personlighetsstörningar som
utvecklingsstörningar och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Att ha en
psykiatrisk diagnos innebär inte att man inte är ansvarig för sina handlingar. Det
är endast ett fåtal tillstånd som kan leda till att en person anses straffrättsligt
otillräknelig och inte kan dömas till fängelse. De diagnoser som är märkbart
vanligare bland ensamagerande är schizofreni, vanföreställningssyndrom, och
autismspektrumtillstånd. Depression är däremot betydligt vanligare bland
normalbefolkningen än bland ensamagerande. I detta kapitel kommer vi att
diskutera de vanligaste diagnoserna bland ensamagerande.

12.2 Psykossjukdomar
Psykossjukdomar karakteriseras framför allt av en kraftigt förändrad
verklighetsuppfattning, och tillhör den typ av allvarliga psykiatriska störningar
som leder till att en individ kan dömas till rättspsykiatrisk vård i stället för
fängelse. Symptom på psykos är bristande realitetsprövning: förvirring,
tankestörningar (oförmåga att hålla ihop ett resonemang, ovanliga associationer,
upplevelse av att invaderas av främmande tankar), hallucinationer och
vanföreställningar. Det viktigaste diagnoskriteriet är dock att personen saknar
sjukdomsinsikt. Det vanligaste är akuta psykoser som drabbar knappt 2% av
befolkningen någon gång i livet. Dessa personer blir oftast fullt återställda
efteråt. Schizofreni är en allvarligare och mer långvarig psykossjukdom som ger
återkommande episoder av psykos och i längden riskerar att leda till kognitiva
svårigheter och social isolering även i perioderna mellan skoven. Färre än en
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procent av normalbefolkningen drabbas av schizofreni.86 Cirka 40% av
schizofrena rapporterar upplevelser av att inte viljemässigt kunna kontrollera sina
handlingar. I vissa fall kan hörselhallucinationer i form av en beordrande röst få
en individ att begå våldshandlingar,87 men det finns endast en svag koppling
mellan våld och schizofreni överlag, och den ökade våldsrisk som finns rör
främst dem som också har en missbruksproblematik.88
Det är ovanligt att ensamagerande har psykiska sjukdomar som får dem att bli
kognitivt desorganiserade eller helt förlora verklighetskontakt.89 Faktum är att en
svår psykisk sjukdom som schizofreni oftast är ett hinder för att planera och
genomföra en effektiv attack. Även om paranoida idéer förekommer bland
ensamagerande, är det sällan som personen totalt förlorar verklighetskontakten.
En psykossjukdom där den sjuke har en intakt planerings- och handlingsförmåga
är vanföreställningssyndrom. Vanföreställningssyndrom är en väldigt ovanlig
diagnos i normalbefolkningen. Sjukdomen debuterar relativt sent i livet, ofta
efter 30, och tenderar att drabba välutbildade och resursstarka personer. 90 De
som drabbas av vanföreställningssyndrom kan till exempel tro att de är förföljda
av en viss person eller organisation eller att någon försöker lura dem (paranoia),
och därför uppleva att de behöver försvara sig. Eller så kan de uppleva sig ha en
speciell ställning eller extrema förmågor (megalomani, storhetsvansinne), som i
vissa fall kan innefatta upplevelsen av att ha en särskild rättighet att ta andras liv.
Breivik skrev i sitt manifest att det i Norges regering fanns 12 kategori Aförrädare, det vill säga personer som var ytterst ansvariga för att muslimer fick
medborgarskap i Norge, och 4500 kategori B-förrädare, kulturmarxister som
indoktrinerade befolkningen. Vidare skrev han om en tempelriddarorden som
hade gett honom mandat att avrätta dessa förrädare i egenskap av ”justiciar
knight”.91 Dessa påståenden tolkades som psykotiska symptom i den första
rättspsykiatriska utredningen. Efter att ett antal sakkunniga vittnen kunnat visa
att de begrepp och idéer som Breivik lagt fram inte var påhittade av honom själv,
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utan föll in i en tradition av högerextremt tankegods92, gjorde de nya utredarna en
alternativ tolkning. Att Breivik upplevde sig ha rätt att döda sågs i stället som
uttryck för en grandios självbild, ett symptom på narcissistisk
personlighetsstörning (se kapitel 13).

12.3 Autismspektrumtillstånd
Medan psykossjukdomar orsakas av ett komplext samspel mellan genetik och
miljö, tillhör autismspektrumtillstånd (AST) den grupp medfödda tillstånd som
kallas neuropsykiatriska funktionsvariationer, tillstånd som leder till att
individen beter sig och/eller upplever världen på ett delvis annorlunda sätt än
majoriteten. Andra neuropsykiatriska funktionsvariationer är till exempel ADHD
och Tourettes syndrom (se avsnitt 12.4). Individer med neuropsykiatriska
funktionsvariationer behöver ofta, men inte alltid, stöd och anpassningar av sin
omgivning för att fungera i samhället och inte drabbas av psykisk ohälsa. Det är
mycket vanligt att tillstånden samexisterar med andra psykiatriska tillstånd som
till exempel depression, i synnerhet då det finns brister i stöd och anpassning.
AST karakteriseras av svårigheter med socialt samspel samt oflexibla eller
repetitiva beteenden och tankemönster. Många personer med AST har
specialintressen som tar upp en stor del av deras tid. De kan ha svårt att planera
uppgifter i flera steg och en tendens att fokusera på detaljer snarare än helheter.
AST är inte en diagnos som är förknippad med någon ökad risk för våld.93
Däremot finns det just i gruppen ensamagerande en överrepresentation jämfört
med normalbefolkningen.94 Sociala svårigheter, tendensen att utveckla
fixeringsartade intressen och svårigheter att ta olika perspektiv är egenskaper
som dels gör en individ sårbar för radikalisering, dels förekommer i högre grad
hos individer med AST.95 Hos de som har normal eller hög begåvning (den
variant av AST som benämns Aspergers syndrom i WHO:s diagnosmanual ICD
och tidigare versioner av American Psychiatric Associations diagnosmanual
DSM), finns också kapaciteten att på egen hand planera och genomdriva en
attack. Det bör dock påpekas att samtliga kända ensamagerande som
diagnosticerats med AST också har varit påverkade av andra faktorer som till
Gardell, Mattias (2013) ”Anders Behring Breiviks politiska hemvist och motivbild.
Sakkunnigrapport inför rättegången i Oslo, 4 juni 2012”, i Det vita fältet II. Samtida forskning
om högerextremism, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 2, s. 185–215.
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exempel trauma i barndomen.96 97

12.4 Breiviks leende
Något som förbryllade och provocerade många under rättegången mot Breivik
var det faktum att han ofta sågs med ett leende ansikte. Psykiatriprofessor Ulrik
Fredrik Malt som vittnade i rättegången menade att det som andra trodde var ett
leende i själva verket var ett tic, det vill säga en ofrivillig rörelse, och att detta i
sig var orsakat av Tourettes syndrom. Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk
funktionsvariation som yttrar sig som upprepade ofrivilliga muskelrörelser eller
läten (motoriska eller verbala tics). Diagnosen har ingen koppling till våldsamt
beteende och är således irrelevant i relation till rättegången. När Breivik själv
tillfrågades om sitt leende beskrev han att han ofta brukade le som en sorts
försvarsmekanism, ett sätt att distansera sig från en känslomässigt påfrestande
situation. Kanske professor Malts vittnesmål säger något om ett behov av att
patologisera sådant som ter sig obehagligt och svårförståeligt? Ju fler diagnoser
vi sätter på en person som Breivik, desto mer gör vi honom till något annat än
den ”friska” befolkningen.
Bland annat därför är det viktigt att inte diagnosticera i onödan, då det kan skapa
ett ännu större stigma än vad som redan finns kring psykisk ohälsa och
neuropsykiatriska funktionsvariationer. Faktum är att de allra flesta som har en
psykiatrisk diagnos löper en betydligt större risk att falla offer för våld än att
begå våld. Samtidigt underlättas det förebyggande arbetet om till exempel
professionella inom psykiatrin och skolhälsovården är medvetna om vilka
psykiska tillstånd som tillsammans med andra omständigheter kan utgöra
riskfaktorer.
Psykiatriska tillstånd i sig orsakar inte radikalisering. De är varken nödvändiga
eller tillräckliga orsaker till att individer utvecklas till ensamagerande. Snarare
bör individens psykiska tillstånd ses som en av många faktorer som kan
underlätta, bana väg för eller spela en roll i förhållande till radikalisering och
planerat våld. Sociala, politiska och ideologiska faktorer kan och bör inte
uteslutas ur vare sig riskbedömningar eller försök att förklara orsakerna till
ensamagerande. Dock har mycket av terrorismforskning under 2000-talet
kommit att fokusera för ensidigt på faktorer utanför individen, och därmed missat
det komplicerade samspel mellan personfaktorer och situationsfaktorer som leder
till det mångfacetterade fenomen som ensamagerande är.
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13 Personlighet
De individfaktorer som gör vissa mer benägna än andra att dras till våld eller
extremism innefattar mycket mer än psykiatriska diagnoser. Alla människor har
en kombination av personlighetsegenskaper som gör oss unika – en personlighet.
Även inom spannet för vad som brukar anses ”friskt” eller ”normalt” finns det
variationer som påverkar vår benägenhet för vissa beteenden. Kunskap om dessa
variationer kan hjälpa oss att identifiera de psykologiska drivkrafterna som styr
ensamagerande, och samtidigt förbättra möjligheterna att upptäcka individer i
riskzonen.
Personlighet syftar på en individs stabila psykologiska egenskaper så som tankar,
känslor och beteenden.98 Personligheten är stabil över tid och i olika situationer.
Personlighet anses vara en reflektion av medfödda egenskaper
och biologiska system (genetik, psykofysiologi, evolution), medvetna och
omedvetna tankeprocesser (tankar om oss själva och andra), samt kulturella och
sociala faktorer.99 Att sortera in individer i ett fåtal personlighetstyper genom att
skapa kategorier eller kluster av egenskaper är populärt bland annat i
rekryteringssammanhang, men saknar stöd i forskning.100 Personlighetsforskning
handlar inte om att sortera människor i olika färger eller liknande, utan om att
kartlägga hur olika personlighetegenskaper är organiserade och se vilken
betydelse dessa egenskaper har i människors vardag.
Den mest utforskade och i vida sammanhang tillämpade modellen i dag är den så
kallade femfaktormodellen som beskriver mänsklig personlighet utifrån fem
faktorer: känslomässig instabilitet, extraversion, öppenhet, vänlighet, och
målmedvetenhet (för närmare beskrivning se tabell 1).101 Det finns också
konkurrenter – en som har starkt stöd i forskning är den så kallade HEXACOmodellen som har sex faktorer, de fem faktorerna ovan samt ytterligare en faktor:
ärlighet/ödmjukhet (honesty/humility).102 Ny forskning visar att dessa modeller
kan komplettera varandra när det gäller att förutsäga vissa beteenden (t.ex.
fördomsfullhet).103 Det är dock viktigt att betona att inga modeller täcker hela,
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eller ens alla de viktigaste delarna av, människans personlighet. Det finns idag
omfattande forskning som visar att personlighet kan säga mycket om hur det går
eller kommer att gå för människor i frågor rörande utbildning, arbete, hälsa och
relationer.104
Tabell 1. Personlighet enligt femfaktormodellen och exempel på
utmärkande egenskaper.
Individ med höga värden
Individ med låga
Faktor
värden
Känslomässig
ängslig, pessimistisk,
obekymrad, lugn,
instabilitet
sårbar, osäker
stresstålig, trygg
Extraversion

utåtriktad, entusiastisk
självhävdande, social

inåtvänd, reserverad
tillbakadragen, försiktig

Öppenhet

nyfiken, kreativ, filosofisk,
fantasifull

ointresserad, jordnära
traditionell, konservativ

Vänlighet

vänlig, generös,
omtänksam, ödmjuk

krävande, manipulativ,
misstänksam, ovänlig

Målmedvetenhet

ambitiös, disciplinerad,
ordningsam, samvetsgrann

slarvig, opålitlig,
ineffektiv, omotiverad

Trots omfattande forskning om personlighetens betydelse för beteende finns
ytterst få studier om sambandet mellan personlighet och intresse för våld eller
extremism. Det finns dock en ny studie som har undersökt sambandet mellan
personlighet och benägenheten att försvara den egna gruppen med våldsamma
respektive fredliga medel.105 Undersökningen, som utfördes på muslimer i
Danmark, Sverige, Belgien, och Afghanistan samt bland Mujahedin-krigare106 i
Afghanistan, visade att individer med låg grad av öppenhet samt låg grad av
känslomässig instabilitet (låg benägenhet för oro och ångest) hade större
benägenhet att välja våld. Resultaten visade också att individer med hög grad av
altruism (osjälviskhet) och hög grad av öppenhet (intellektuell nyfikenhet) var
mer intresserade av att använda fredliga metoder. Studien är den första i sitt slag
som undersöker sambandet mellan icke-patologisk (normal) personlighet och
benägenhet att försvara den egna gruppen med våld.
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Som vi såg i kapitel 12 mynnade den andra rättspsykiatriska undersökningen av
Breivik ut i att han fick diagnoserna narcissistisk personlighetsstörning och
antisocial personlighetsstörning. När en individs personlighetsdrag är så pass
avvikande och oflexibla att de skapar lidande och svårigheter att hantera
vardagen, talar man om personlighetsstörning, eller personlighetssyndrom. I
normalbefolkningen räknar man med att cirka 10% har en personlighetsstörning.
I en samling fallstudier från 2012 hade fyra av fem ensamagerande
diagnosticerats med personlighetsstörning, vilket är en mycket stor
överrepresentation.107 De personlighetsstörningar som oftast återkommer i
studier av ensamagerande är just narcissistisk respektive antisocial
personlighetsstörning. Dessa personlighetsstörningar karakteriseras till stor del
av en konstellation av personlighetsdrag som kallas den mörka triaden:
machiavellism, psykopati och narcissism.108 109
Tabell 2. Den mörka triaden och exempel på utmärkande
egenskaper.
Utmärkande egenskaper
Faktor
Machiavellism Manipulation, dominansorientering, strategiskt
tänkande (intrigmakeri).
Psykopati

Impulsivitet, spänningssökande, känslokyla,
nedsatt förmåga att känna skuld och rädsla.

Narcissism

Uppblåst (grandios) självbild, bekräftelsebehov,
uppfattar sig ha speciella rättigheter.

Det gemensamma för dessa, delvis överlappande men distinkta,
personlighetsdrag är en oförmåga till genuina ömsesidiga relationer, som i sin tur
grundar sig i oförmåga eller ointresse för hänsynstagande till andras känslor och
upplevelser. Andra människor betraktas på ett instrumentellt sätt, som medel för
att uppnå ett mål.
Machiavellism anspelar på den italienske författaren Niccolo Machiavelli som
skrev Fursten i början av 1500-talet. Precis som Machiavellis ideale härskare
präglas den machiavelliska personligheten av cynism, manipulationsförmåga och
avsaknad av moral.110 Psykopati utmärks av antisocialt beteende,
107
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spänningssökande, nedsatt förmåga att uppleva bland annat skuldkänslor och
oro, samt låg impulskontroll.111 Psykopatiska drag är kraftigt
överrepresenterade bland personer som sitter i fängelse, det vill säga personer
som begått relativt grova brott.112 Narcissism utmärks också av manipulation och
känslokyla, men skiljer sig från de andra dragen i den mörka triaden genom att
narcissistiska personligheter har en mindre stabil självbild. Narcissism innebär att
behöva andra människor för bekräftelse. Om bekräftelsen uteblir hotas
självbilden vilket kan det leda till kraftig aggression.113
Medan machiavelliska och psykopatiska personligheter tenderar att ljuga
medvetet för att vinna fördelar, har narcissistiska lögner mer en karaktär av
självbedrägeri.114 Som nämnts tidigare hade Breiviks påstående om att han var en
tempelriddare med ett uppdrag först betraktats som tecken på psykos. De
ansvariga för hans andra utredning kom att i stället betrakta det som ett
narcissistiskt bedrägeri/självbedrägeri, ett behov av att bli sedd som en ovanligt
viktig person. När narcissismen yttrar sig i sådana extremer är det fråga om en
personlighetsstörning, medan subkliniskt narcissistiska lögner vanligen håller sig
något närmare verkligheten.
De personlighetsbedömningar som används i nuläget såväl i forskning som i
klinisk verksamhet bygger till stor del på självrapportering – den som ska
bedömas blir intervjuad eller får fylla i ett formulär. Om vissa kombinationer av
personlighetsdrag är korrelerade med en ökad våldsrisk skulle det behövas
metoder att bedöma personlighet även för personer som av olika skäl inte
medverkar i en sådan bedömning. Ett sätt är att studera de avtryck som individer
lämnar efter sig på sociala medier.
I en pilotstudie115 till ett forskningsprojekt där forskning om tekniker för att
avgöra en individs personlighet baserat på text pågår fick fyra experter –
psykologistudenter på avancerad nivå – oberoende av varandra studera en A4sida med slumpmässigt valda stycken från Breiviks manifest. Utan att veta vem
som skrivit texten fick de i uppgift att utifrån texten bedöma vad författarens till
texten hade för personlighet. Detta gjordes genom att besvara cirka 200 frågor
som mäter 11 personlighetsegenskaper. Ytterligare fyra experter fick bedöma
111
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Rakhmat Akilovs personlighet på ett liknande sätt, men utan text; de fick enbart
användas sig av den uppfattning de fått av Akilov genom media. Var och en av
experterna fick även svara på samma 200 frågor om sig själva.
Resultaten visar att bedömarna med ganska hög samstämmighet gjort likartade
skattningar av Breivik och Akilov, två sinsemellan väldigt olika ensamagerande,
men gjort markant annorlunda skattningar av sig själva (se figur 1), just när det
gäller vänlighet, empati och den mörka triaden. Att samma egenskaper kom fram
i bedömningen av Breiviks egna ord som i den beteendebaserade bedömningen
av Akilov kan ses som en indikation på att vissa likheter så att säga lyser igenom
i text. Hur text kan användas i riskbedömningar av ensamagerande kommer att
diskuteras i kapitel 16, och hur personlighetsaspekter kan inkorporeras i ett
textbaserat riskbedömningsinstrument kommer att diskuteras i kapitel 17.

Figur 1. Medelvärdet för fyra psykologistudenter som har bedömt
Breivik, fyra psykologistudenter som har bedömt Akilov samt av
studenternas bedömningar av sig själva.
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Del 4:
Att ligga steget före
Att kunna identifiera en ensamagerade innan genomförandet av våldsdåd är något som säkerhetstjänster
och brottsbekämpande myndigheter givetvis har ett
stort intresse av. Problemet är bara att det är väldigt
svårt – dels för att det är svårare att infiltrera en ensam
gärningsperson och dels för att det finns så många olika
bakomliggande anledningar till att en person väljer att
begå ett våldsdåd. Vi har tidigare lyft några ideologier
och digitala miljöer som inspirerat ensamagerande och
vilken roll psykologin kan ha.
För att försöka förutse vilka personer som har en högre
risk för att begå våldsdåd gör man riskbedömningar av
individer. För detta syfte har det utvecklats en mängd
olika
riskbedömningsinstrument,
dels
finns
det
instrument för att kunna bedöma risker hos personer
som redan har begått våldsdåd men det finns också
instrument var syfte är att bedöma risk hos individer
som är förstagångsförbrytare. I denna del försöker vi ge
en bild av några av de olika riskbedömningsinstrument
som finns och beskriva några av de riskfaktorer och
indikatorer som ensamagerande ofta har uppvisat innan
en attack.
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14 Riskbedömningsinstrument
Eftersom hotet från ensamagerande har ökat och inte ser ut att minska den
närmaste tiden116, kommer det att behövas förebyggande insatser för att öka
säkerheten i samhället. Det förebyggande arbetet vad gäller ensamagerande kan
företas utifrån två angreppssätt. Det ena angreppsättet innebär ett långsiktigt
förebyggande, till exempel upprättande av inkluderande sociala nätverk, eller
adekvat psykiatrisk vård i de fall det är tillämpligt. Det andra angreppssättet
innebär att förhindra attacker i ett akut skede, det vill säga att identifiera de
individer som vid en viss tidpunkt har avsikt och förmåga att begå en attack.
Idealt bör båda angreppssätten tillämpas parallellt, i denna rapport behandlar vi
dock endast det sistnämnda, det vill säga det akuta förebyggande arbetet.
Riskbedömning av individer går ut på att samla data om en individ i syfte att
göra en bedömning av sannolikheten för ett visst riskfyllt beteende. De som har i
uppgift att göra så kallade farlighetsbedömningar har vanligen hjälp av
strukturerade riskbedömningsinstrument. Det finns hundratals olika instrument
för exempelvis bedömning av risk för misshandel av barn, risk för sexuellt våld,
risk för våld i hemmet och generell risk för våld. Även i det förebyggande arbetet
mot våldsbejakande extremism håller det på att utvecklas
riskbedömningsverktyg. Till exempel finns ett relativt nytt instrument för att
bedöma risken för att återvändande resenärer från konfliktområden ska begå
inhemsk terrorism.
Effektiva riskbedömningsverktyg är utformade för specifika
användningsområden, och det skall vara tydligt vilka beslut som verktyget ska
vara underlag åt. De flesta riskbedömningsinstrumenten har utvecklats för
bedömningar som sker på sjukhus, behandlingshem, fängelser och andra
institutioner, och är ofta bara tillämpliga just i den miljön. Det vill säga, även om
det finns vetenskapligt stöd för att ett visst riskbedömningsinstrument fungerar
till exempel inom psykiatrin, är möjligheten att med hög precision prognostisera
patientens våldsrisk ute i samhället begränsad.
Tidiga riskbedömningsinstrument mätte ofta statiska riskfaktorer, som till
exempel nationalitet eller tidigare kriminalitet. Nu mäter man även mer
dynamiska faktorer, till exempel attityder och sociala eller beteendemässiga
faktorer. Förutom riskfaktorer är det också relevant att mäta skyddsfaktorer, det
vill säga sådant som minskar individens sårbarhet, till exempel att ha en partner,
stadig anställning och inte tidigare ha använt våld. Utöver riskfaktorer och
skyddsfaktorer går det också att mäta indikatorer, som inte bör sammanblandas
med riskfaktorer. Skillnaden är att riskfaktorer ökar sannolikheten för ett visst
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utfall, medan indikatorer snarare är signaler på att detta utfall har inträffat.
Rökning är en riskfaktor för lungcancer och blodig hosta är en indikator på
lungcancer. Varken indikatorer eller riskfaktorer betyder att utfallet inträffat eller
kommer att inträffa, bara att sannolikheten för det är förhöjd.
De flesta våldsriskbedömningsinstrument som används idag bedömer inte risker
för just terrorism eller våldsbejakande extremism, vilket försvårar sannolikheten
att de ska fånga in ideologiskt motiverade ensamagerande. Det finns dock ett
antal instrument som är utformade för att mäta våldsrisk generellt. Det kanske
mest använda av dessa heter HCR-20. I instrumentet ingår både statiska och
dynamiska riskfaktorer samt riktlinjer för riskhantering. HCR-20 är begränsat till
tidigare våldsamma individer med psykisk sjukdom eller personlighetsstörning.
Det som mäts är risken att återfalla i våldsamt beteende.
Bland de riskbedömningsinstrument som tar hänsyn till ideologisk motivation är
det mest använda och validerade the Violent Extremism Risk Assessment (VERA2). VERA-2 är modellerat efter HCR-20 och specifikt utformat för att bedöma
risk för våldsbejakande extremism hos fängelseinterner. Det består av 31
indikatorer uppdelade på fyra sektioner: attityder och trosuppfattningar,
sammanhang och avsikt, historia och förmåga, samt hängivenhet och motivation.
Skyddsfaktorer tas också i beaktande. Precis som HCR-20 används VERA-2 för
att bedöma risker hos personer som redan har blivit dömda för liknande brott,
och det saknas evidens för att det är användbart utanför denna kontext.
På grund av de katastrofala konsekvenser som en attack från en ensamagerande
kan få, är det viktigt att kunna bedöma våldsrisker även utanför en population av
tidigare dömda våldsverkare. Med andra ord behöver vi innan fullbordat faktum
kunna bedöma risken för att en ensamagerande har avsikt och förmåga att begå
en attack. Ett riskbedömningsinstrument som är utformat för att bedöma risker
för ensamagerande förstagångsförbrytare är the Terrorist Radicalization
Assessment Protocol (TRAP-18). TRAP-18 bygger på beteendemönster som
ensamagerande uppvisar den närmaste tiden innan en attack. Dessa
beteendemönster har tagits fram främst genom fallstudier av ensamagerande av
olika slag. Genom att identifiera riskbeteenden kan till exempel polis och
psykiatri lättare avgöra hur mycket riskhantering och övervakning som behövs
för en viss individ vid en viss tidpunkt. TRAP-18 kombinerar riskbeteenden med
andra riskindikatorer från tidigare forskning om riskbedömningar av våld och
våldsbejakande extremism, vilket enligt dess utvecklare gör det mer effektivt än
andra instrument. Även om den forskning som finns om TRAP-18 har varit
lovande, är det inte tillräckligt testat för att kunna användas ensamt. TRAP-18
bör enligt utvecklarna användas tillsammans med andra instrument, speciellt
VERA-2 och MLG (ett riskbedömningsinstrument för terrorism i grupp), då
multipla bedömningsmetoder ger högre tillförlitlighet.
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Ett problem med att TRAP-18 är baserat på fallstudier av kända ensamagerande
är det som brukar kallas hindsight bias, eller efterklokhet. Trots att det i
efterhand går att se att en våldsverkare har uppvisat riskbeteenden, är det mycket
svårare att upptäcka dem innan en attack. Efter att en attack har ägt rum och
gärningspersonen är identifierad brukar det vara tydligt att varningssignaler har
förekommit, men innan en attack drunknar dessa varningssignaler i det brus som
skapas av liknande beteenden hos andra individer, samt från allt annat som
individen håller på med.
En annan komplicerande faktor är base rate-problemet, det vill säga att det är
väldigt ovanligt med attacker från ensamagerande. Låg base rate ökar risken för
så kallat falska positiva signaler, det vill säga att många som uppvisar samma
riskbeteenden som de blivande våldsverkarna i själva verket aldrig skulle
engagera sig i våldsamma aktiviteter.
Det är orealistiskt att förvänta sig att förekomsten av vissa riskfaktorer kan
förutsäga om en individ kommer att engagera sig i våldsbejakande extremism.
Riskbedömningar kan inte predicera framtida beteende, men de kan identifiera
vissa karakteristika som indikerar en ungefärlig sannolikhet för en viss typ av
beteende, eller en uppdelning i hög- och lågriskpersoner. Trots alla
begränsningar och svårigheter, måste riskbedömningar ofrånkomligen göras, och
ett validerat riskbedömningsverktyg i händerna på en kompetent bedömare
kommer att ge en säkrare bedömning än vad enbart bedömarens subjektiva
värdering skulle göra.
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15 Indikatorer och utlösare
Med tanke på hur heterogen gruppen ensamagerande är, så är det mycket svårt att
hitta några gemensamma nämnare som skiljer dem från resten av
befolkningen.117 En gemensam nämnare är ju just att de utför eller försöker
utföra våldsamma attacker, men vägen dit, radikaliseringsprocessen, kan se ut på
en mängd olika sätt. Ju närmare de kommer den tidpunkt då de faktiskt tar steget
till att begå ett attentat, kommer dock vissa gemensamma beteendemönster
sannolikt att utkristallisera sig. För det första kräver attentatet planering och en
bibehållen motivation. För det andra upplever förmodligen de flesta
ensamagerande att attentatet kommer att vara en stor och viktig, livsavgörande,
händelse. Om det någon gång är möjligt att hitta ett gemensamt mönster som
skiljer ut ensamagerande från andra så är det mest sannolikt att detta visar sig i
slutet av den process som leder fram till attentatet, det vill säga i stadiet av
planering och mobilisering där attentatet börjar gå från fantasi till verklighet.118
Även här går det att skilja på riskfaktorer och indikatorer. Ett vanligt
förekommande exempel på riskfaktorer i närtid är omvälvande livshändelser eller
stora förluster. En utlösare, eller trigger, är en oftast plötslig förändring i en
individs omständigheter, som skapar en personlig kris för individen. Exempel på
detta är fysiskt hot, förlust av närstående, skilsmässa eller avvisande, eller
ekonomiska svårigheter.119 I Akilovs fall hålls det till exempel för sannolikt att
det avslag han fått på sin asylansökan kan ha fungerat som en utlösande faktor.120
En studie av skolskjutare visar att det förekommit en utlösande händelse i 98 %
av fallen.121
När förutsägbarhet och kontroll hotas blir individer generellt mer öppna för nya
relationer, nya beteenden och nya värderingar. En oönskad stor förändring eller
förlust minskar den upplevda kostnaden av att begå oåterkalleliga handlingar
samt ökar värdet av att agera för att återfå förlorad status och respekt. Om det
dessutom är så att händelsen har medfört att individen förlorat åtaganden eller
bindningar som står i vägen för totalt engagemang i planering av ett framtida
våldsdåd, eller ett socialt nätverk som skulle hjälpa till att ge ett alternativt
117

Brynielsson, J., Horndahl, A., Johansson, F., Kaati, L., Mårtenson, C., & Svenson, P., (2013).
Harvesting and analysis of weak signals for detecting lone wolf terrorists, Security Informatics,
2, 1-15.
118
Cohen, K. (2012) Who will be a Lone Wolf Terrorist? Mechanisms of Self-Radicalisation and the
Possibility of Detecting Lone Offender Threats on the Internet. Rapport, FOI-R--3531--SE.
119
McCauley, C., & Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways
toward terrorism. Terrorism and Political Violence, 20, 415-433.
120
Wetterqvist, A. (2018). Lagstiftningen inget hinder för Säpo med Akilov – men utredaren vill
ändå se ”förbättringar”. Dagens juridik, 16 februari 2018.
121
McCauley, C., Moskalenko, S., & Van Son, B. (2013). Characteristics of lone-wolf violent
offenders: A comparison of assassins and school attackers. Perspectives on Terrorism, 7, 4-24.

50

FOI-R--4736--SE

perspektiv på situationen, blir risken än högre.122
Utöver dessa riskfaktorer finns det också indikatorer i närtid, i form av beteenden
som när de förekommer tillsammans kan vara tecken på att en attack är i
planeringsstadiet. I riskbedömningsinstrumentet TRAP-18 kallas dessa
indikatorer för riskbeteenden123 (warning behaviors), det vill säga beteenden som
är vanliga hos ensamagerande våldsverkare under den tid som närmast föregått
deras attacker.124 Följande åtta riskbeteenden ingår i TRAP-18:
Förberedelse. Individen planerar sin attack, skaffar information och material.
Inköp av lämpligt material antingen på en fysisk butik eller via internet kan vara
en indikation på förberedelse.
Fixering. Fixering innebär en extrem upptagenhet med en person eller en
sakfråga, ofta på bekostnad av sociala relationer. Individen snävar in sin
intressesfär till att röra måltavlan för attentatet, eller en upplevd orättvisa. Ibland
tar sig fixering uttryck i att en viss grupp eller person görs ansvarig för något
stort missförhållande i världen, ibland genom avancerade konspirationsteorier.
Det kan också yttra sig som ett intensivt samlande av fakta om en viss person
eller institution.125 En person som är fixerad kommer sannolikt att nämna
föremålet för sin fixering med en större intensitet än förväntat. Kanske uppvisar
individen oväntat mycket kunskap om till exempel en viss person, eller hävdar
att ett antal vitt skilda missförhållanden har en gemensam orsak.
Identifikation. Identifikation i någon form är en förutsättning för att en individ
ska ta steget till planerat våld.126 Det kan handla om identifikation med en grupp
eller en ideologi, men har också att göra med självbild, att se sig själv som en
person som begår en viss typ av handlingar. Identifikation som riskbeteende
definieras som en självbild präglad av krigar- och hjältefantasier, och/eller ett
starkt intresse för vapen eller militära medel och strategier. Även identifikation
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med tidigare våldsverkare eller våldsideologer räknas hit.127
Test av egen förmåga (Novel aggression). Individen utför någon form av för hen
själv okaraktäristisk våldsam handling som på ytan inte ser ut att vara relaterad till
något attentat.
Ökad aktivitet (energy burst). Någon form av ökad aktivitet i relation till målet,
som inte behöver vara hotfull i sig. Plötsligt ökad energi kan till exempel avspegla
sig i att personen skriver mer på sociala medier, men det kan också visa sig som
minskad aktivitet: personen är upptagen med annat.
Viss kommunikation till omgivningen (leakage). I flera fall har det i efterhand
uppdagats att gärningsmannen innan attentatet läckt ut sin avsikt till en tredje part.
Enligt tidigare studier förekommer någon form av läckage i 46 % till 67 % av
fallen, och ännu oftare när det gäller skolskjutningar.128 Läckaget kan vara mer
eller mindre avsiktligt och motiverat av olika faktorer som till exempel spänningseller uppmärksamhetssökande, en önskan att skrämmas, eller oro och ångest inför
det förestående dådet. Läckage kan också vara motiverat av en önskan att dådet
ska kommas ihåg efter att gärningsmannen blivit tillfångatagen eller dödad.
Direkt och explicit kommunikation. Individen berättar om sin avsikt för
exempelvis polis eller attackens måltavla.
Enda möjliga utväg. Individen upplever våldshandlingar som oundvikliga,
närliggande och rättfärdigade. I detta skede finns ofta tecken på desperation,
individen är mycket pressad och har ofta tunnelseende beträffande sina
handlingar.
Som tidigare nämnts har många ensamagerande använt internet och sociala
medier, dels för att samla inspiration och information, dels för att dela sina åsikter
eller mer allmänt göra sig hörda. Ett flertal av de ovan nämnda riskbeteendena
kan identifieras i en individs digitala kommunikation. De riskbeteenden som
kanske är särskilt lämpade att identifiera i digital kommunikation är fixering,
identifikation samt viss kommunikation till omgivningen.129 Hur dessa beteenden
kan yttra sig kommer vi att diskutera i nästa kapitel.
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Del 5:
Deras egna ord
Flera ensamagerande har innan sina dåd kommunicerat
med omvärlden på olika sätt: allt från kortare inlägg på
sociala medier till långa manifest. Genom att analysera
deras egna ord kan vi lära oss mer om individerna
bakom dåden; deras personlighetsdrag, känslotillstånd
samt hur de uppfattar andra och sig själva.
Utöver att analysera innehållet i en text är det möjligt
att genom analys av själva språkbruket få kunskap om
textens författare. Forskning kring sambandet mellan
psykologi och språkbruk visar att det ett flertal olika
psykologiska egenskaper avspeglar sig i hur en individ
använder språket. Sådana lingvistisk-psykologiska textanalyser görs med hjälp av datorstöd i olika former. I
denna del diskuterar vi potentiella lingvistiska markörer
för de risker eller indikatorer som togs upp i föregående
del, samt hur ett textbaserat profilerings-verktyg skulle
kunna inkorporeras i ett förebyggande arbete. Ett textbaserat profileringsverktyg under utveckling är Profile
Risk Assessment Tool (PRAT), vars syfte är att bistå
experter med textanalys för riskbedömningar.
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16 Lingvistiska markörer för risk
Vilka ord vi använder och hur vi uttrycker oss återspeglar både vilka vi är och
vilka sociala relationer vi har. Språket är det vanligaste sättet för människor att
uttrycka inre tankar och känslor så att andra kan förstå. Forskning visar att
språket har en kommunikativ funktion utöver det som sägs rakt ut, i och med att
själva sättet att använda språket reflekterar författarens attityder och
känslomässiga tillstånd. Genom att analysera kommunikation på den lingvistiska
nivån kan vi få en förståelse för faktorer som författaren inte nödvändigtvis
uttrycker i texten.130
Författarprofilering innebär att man baserat på en mängd text försöker identifiera
olika egenskaper hos textens författare. Datavetenskapliga metoder har
framgångsrikt utvecklats för att identifiera egenskaper som författarens kön,
ålder, modersmål och personlighet. Det finns också studier där textanalys använts
för att identifiera psykologiska egenskaper som till exempel psykopati.131
Förutom egenskaper hos författaren till en text kan datavetenskapliga metoder
som textanalys också användas för att få information om olika psykologiska
faktorer som författaren ger uttryck för i sin kommunikation. Det kan röra sig om
allt från att studera uttryck av känslor till hur författaren ser på sig själv. I detta
kapitel beskriver vi grunderna för vårt arbete med att inkorporera analyser av
skriftlig kommunikation i riskbedömningar av ensamagerande (se kapitel 17).132
De språkliga särdrag som är förknippade med en viss egenskap kallar vi
lingvistiska markörer. Lingvistiska markörer kan betraktas som svaga signaler signaler som när de förekommer ensamma inte kan antas betyda något, men som
tillsammans med andra markörer kan innebära en förhöjd risk. De markörer som
vi fokuserat på i riskbedömning av ensamagerande är relaterade till självbild,
emotionalitet, personlighet och olika riskbeteenden. Dessa markörer har vi
kommit fram till dels genom ett flertal egna studier av texter skrivna av
ensamagerande våldsverkare,133 134 men också genom att inkludera riskfaktorer
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som lyfts fram i annan forskning.135 De grupper av markörer som vi studerar är
beskrivna i mer detalj nedan.
Självbild och relationer - det vill säga hur vi ser på och definierar oss själva och
andra - avspeglas i hur vi använder vissa ord, i synnerhet pronomen. Pronomen
är en klass av småord som används för att tala om oss själva eller andra. Det
finns mycket forskning som visar att just pronomen har egenskaper som gör att
de är lämpade som markörer för sådant som har att göra med identitet, grupper
och tillhörighet.136 Exempelvis har Pennebaker och Chung noterat att användning
av tredje person plural är korrelerat med en högre grad av extremism hos såväl
amerikanska nazister som djurrättsaktivister.137 Sannolikt är behovet att prata om
”de andra” större i en grupp vars existens till stor del berättigas av åtskillnaden
mellan ”oss” och ”dem”.
Emotionalitet kan mätas genom att analysera hur känslosam en text är, och vilka
känslor som uttrycks. En hög grad av emotionalitet överlag korrelerar med
engagemang och närvaro i ämnet som diskuteras, vilket innebär att vi tenderar att
prata eller skriva med mer emotionella ord om ämnen som vi verkligen bryr oss
om, än om ämnen vi bara är svalt engagerade i.138 Eftersom ensamagerande
generellt drivs av ett starkt missnöje eller en upplevelse av orättvisa (se kapitel
3), kan texter med en hög grad av negativitet, i kombination med andra markörer,
fungera som en viktig lingvistisk markör.
Att variationer i personlighet kan vara korrelerade med benägenhet för planerat
våld har vi diskuterat i kapitel 13. Genom att studera lingvistiska markörer för
olika personlighetsdrag kan man utifrån en text bilda sig en uppfattning om en
individs personlighet, till exempel utifrån femfaktormodellen (se kapitel 13). Att
avgöra någons personlighet baserat på en text är långt ifrån trivialt men forskning
visar goda resultat, något som utnyttjades av det skandalomsusade
analysföretaget Cambridge Analytica i samband med det amerikanska
presidentvalet. Cambridge Analytica använde sig av algoritmer för att avgöra
Facebookanvändares personlighet med syftet att kunna målgruppsanpassa både
reklam och politiska kampanjer.139
Något som är gemensamt för flera av de riskfaktorer som diskuterats i kapitel 12
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och 13 är ett dikotomt, eller svartvitt, tänkande, där det inte finns plats för
nyanser, resonerande eller ambivalens. Svårighet att resonera flexibelt och
nyanserat förekommer ibland annat i samband med personlighetsstörningar,
vanföreställningssyndrom och autismspektrumtillstånd. Det är också något som
drabbar de flesta personer vid stark stress, och kan därför kopplas till
riskbeteendet ”enda möjliga utväg” som beskrevs i kapitel 15. Graden av
flexibilitet i tänkandet reflekteras i de ord som behövs för att särskilja olika
begrepp från varandra; till exempel ”men” och ”förutom”, det vill säga ord som
vi använder då vi analyserar eller resonerar om något. En person som berättar om
något utan att analysera eller resonera använder i stället mycket sammanbindande
ord, i stil med ”och” eller ”då”. Genom att studera förekomsterna av särskiljande
respektive sammanbindande ord går det att bilda sig en uppfattning om hur pass
resonerande en text är. 140
Dominansorientering är också en vanlig egenskap hos ensamagerande, som
nämndes i samband med narcissism och den machiavelliska personligheten i
kapitel 13, och som även i viss mån går igen i riskbeteendet identifikation (se
kapitel 15). Genom att studera förekomster av makt-ord som exempelvis
”ledare”, ”kräva” eller ”överlägsen”, har tidigare studier visat bland annat att
amerikanska presidenter använder betydligt mer makt- ord i sina tal precis innan
de går ut i krig.141 Upptagenhet av frågor som rör makt, dominans och hierarkier
har också visat sig förekomma med relativt hög frekvens i manifest skrivna av
ensamagerande våldsverkare.142
Några av de riskbeteenden som vi beskrev i kapitel 15 kan också identifieras i
skriftlig kommunikation. Framför allt är det möjligt att identifiera lingvistiska
markörer för att varningsbeteendena fixering, identifikation och viss
kommunikation till omgivningen.143 Fixering innebär att vissa begrepp/ämnen
nämns med hög frekvens texter av ensamagerande i jämförelse med
normalpopulationen. Identifikation kan exempelvis innebära att en individ
identifierar sig med tidigare våldsverkare eller våldsideologer eller ser sig själv
som en krigare och därför har ett stort intresse för vapen och använder militär
terminologi. Viss kommunikation till omgivningen innebär att individen uttalat
sin avsikt, det vill säga kommunicerat om det våldsdåd som han eller hon tänkt
genomföra.
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Textanalyserna är för det mesta kontextberoende, det vill säga att det är bara i en
viss miljö, eller en viss typ av sammanhang som en viss typ av språkbruk kan
betraktas som en riskmarkör. Väldigt mycket relevant information ligger just i
skillnaderna mellan olika gruppers sätt att uttrycka sig. Som vi såg i kapitel 9
finns det till exempel en tydligt definierad incel-jargong som knappast
förekommer i andra grupper.
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17 PRAT - Profile Risk Assessment Tool
För att underlätta riskbedömningar av skriftlig kommunikation kan man använda
sig av olika former av datorstöd. Vi har utvecklat en prototyp: PRAT – ett
textanalysverktyg för riskbedömningar. Syftet med PRAT är att automatiskt
identifiera lingvistiska markörer för ett antal psykologiska variabler i skriftlig
kommunikation. PRAT är ett verktyg som utvecklats för att användas av experter
och tillhandahålls enbart till experter som har genomgått lämplig utbildning och
träning. I dagsläget fungerar PRAT enbart på engelska texter, men stöd för
svenska är under utveckling. I PRAT identifieras lingvistiska markörer med hjälp
av automatiserade textanalystekniker. I grunden använder vi oss av ett enkelt
ordräkningsprogram som sorterar in alla ord i en text i olika kategorier.
Kategorierna varierar från rent grammatiska, som till exempel verb eller artiklar,
till ämnesspecifika kategorier, till psykologiska dimensioner144 som ilska eller
oro. Varje kategori representeras av en ordlista. En av nackdelarna med att
använda ordlistebaserade metoder är att ordens betydelse kan vara
kontextberoende, ord kan ha flera olika betydelser beroende på sammanhanget.
För att utveckla ordlistor som på bästa sätt fångar olika teman har vi tagit hjälp
av experter med kunskap om de olika miljöerna vi studerar. I framtida forskning
avser vi förbättra möjligheten att upptäcka några av de lingvistiska markörerna
genom att använda andra tekniker såsom maskininlärning.
Som tidigare nämnts är ett flertal av de lingvistiska markörer som vi studerarar
relaterade till psykologiska egenskaper. Psykologiska egenskaper framträder inte
öppet och är därför svåra att mäta om man inte kan jämföra egenskaperna med
något. Det därför mer informativt att studera en viss egenskap som en individ
besitter i förhållande till en större grupp. Eftersom ensamagerande i de flesta fall
valt att kommunicera via internet eller sociala medier har vi valt att skapa en
population av kommunikation från ett antal internet-användare. Populationen
används för att ha något att jämföra med och för att kunna identifiera skillnader i
kommunikationen från ensamagerande. Tanken är att populationen ska spegla de
digitala miljöerna som vi tidigare har sett att ensamagerande verkar i. Totalt
består populationen av nästan 28 000 individer. I figur 2 visas exempel på hur
PRATs grafiska användargränssnitt ser ut. Förutom att tillhandahålla information
om förekomsten av lingvistiska markörer i relation till populationen kan också
profiler jämföras. En profil är en sammanställning av ett flertal markörer som
beräknas av PRAT. Profiler kan dels jämföras med varandra, med olika
delpopulationer eller med teoretiska profiler av ensamagerande som tagits fram
av psykologer.
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Figur 2. Delar av stödverktyget PRAT.
Syftet med PRAT är tillhandahålla experter ett stödverktyg för riskbedömningar
av skriftlig kommunikation. Riskbedömning av kommunikation ska enbart ses
som en del av en större analys där andra typer av bedömning ingår. Det pågår
forskning för att säkerställa kvalitén för olika indikatorer i PRAT samt för att
hitta det optimala antalet indikatorer för att förbättra instrumentet. Även om
PRAT har visat sig vara användbart i riskbedömningar, så återstår en hel del
forskning för att säkerställa dess tillförlitlighet.
PRAT finns mer utförligt beskrivet i rapporten Assessment of risk in written
communication. Introducing the Profile Risk Assessment Tool (PRAT).145
145
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18 Slutord
Ensamagerande våldsverkare utgör en särskild utmaning för polis och
säkerhetstjänster – de planerar sina attacker i tysthet och ingår sällan i nätverk
och grupperingar, varför de är svåra att upptäcka innan det är för sent.
Ensamagerande utgör också en mycket heterogen grupp vad gäller intressen och
ideologier, vilket försvårar en korrekt brottsrubricering då denna är avhängig av
gärningspersonens motiv. Att fastställa motiv kan dock vara svårt även i de fall
gärningspersonen överlever dådet. Detta eftersom bakomliggande orsak är ofta
en kombination av politisk eller religiös övertygelse, psykologiska egenskaper,
personliga misslyckanden och trauman.
Internet och sociala medier har gjort det lättare än någonsin att hitta likasinnade
att kommunicera med. I digitala miljöer finns stora utrymmen för nischade
subkulturer och grupperingar som sprider våldsbejakande och våldsglorifierande
tankegods vilket underlättar radikalisering i ett tidigt stadium. Här framställs
skolskjutare och massmördare som både hjältar och inspirationskällor. Även
inom populärkulturen sprids idealiserande budskap om ensamagerande och deras
våldsdåd via exempelvis musik och film.
Oavsett om förklaringarna söks hos individen eller hos omgivningen har det visat
sig vara svårt att hitta en gemensam profil för ensamagerande, samtidigt som vi
behöver förklara och förstå horribla våldsdåd. Att betrakta dem som yttringar av
psykisk sjukdom är ett sätt att fjärma oss från tanken att ”normala” människor är
kapabla att utföra dessa dåd.
Även om psykiatriska diagnoser är överrepresenterade hos ensamagerande kan
inte alla deras dåd förklaras med psykisk ohälsa, lika lite som de kan förklaras av
yttre faktorer som till exempel fattigdom eller diskriminering. Ett alltför ensidigt
fokus på psykisk ohälsa och diagnoser kan dels bidra till stigmatisering av
individer med psykisk ohälsa och diagnoser, och dels leda till att vi förbiser
individuella riskfaktorer utanför de psykiatriska diagnosernas sfär. Ny forskning
visar dessutom att individuella variationer inom spannet för det ”normala” (ickepatologiska) skulle kunna säga något om vad som skiljer våldsverkare från den
stora massan. Även om forskningen befinner sig i ett tidigt stadium, tycks det
vara så att variationer i personlighet kan säga något om en individs benägenhet
att begå våldsdåd.
Det är tydligt att internet och sociala medier spelar en roll i både radikaliseringsprocesser och i förberedelser till våldsdåd (precis som internet och sociala medier
spelar en roll för nästan allt vi gör idag). Å andra sidan har också internet ökat
våra möjligheter att upptäcka personer som planerar att begå våldsdåd. Då många
ensamagerande offentliggjort sina åsikter, värderingar eller planer skriftligt, via
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brev, onlinedagböcker, foruminlägg, manifest och liknande, finns det möjlighet
att via denna skriftliga kommunikation lära sig mer om de psykologiska
mekanismer som driver ensamagerande. I förlängningen kan denna
kommunikation användas som en del i en riskbedömning ämnad att förhindra
attacker. Den nya generationens riskbedömningsverktyg utnyttjar just
möjligheten att analysera digital kommunikation. Vi har utvecklat ett sådant
verktyg i syfte att hjälpa experter att riskbedöma kommunikation från potentiella
ensamagerande. Även om resultaten har visat sig vara lovande behövs vidare
forskning för att kunna göra mer tillförlitliga riskbedömningar.
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