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Abstract  

This is a suggestive thesis that aims to investigate the potential within boredom literature to 

supplement explanations of interaction patterns with jihadist propaganda from the so-called 

Islamic State (IS). The media strategy of IS has benefited from a comprehensive narrative, and 

an inclusive approach to production and dissemination of propaganda, which has seen a heavy 

emphasis on the grass root participation within a loosely structured digital network.  

The thesis builds on the precept that boredom has been associated with lack of agency, meaning 

and excitement – three attributes that features prominently in IS propaganda. 

Through a scoping literature review of published articles on boredom, certain thematic elements 

was perceived to have an analytical potential with regards to the jihadist propaganda – including 

boredom proneness, boredom and meaning-seeking, boredom and excitement, and boredom’s 

relation to violent agency. The study showed a potential for boredom as a concept, via the 

respective theoretical and methodological frameworks, to broaden our understanding of the 

interaction with IS propaganda. By investigating boredom as a driving force in the interaction 

process, it is possible to highlight several aspects of how and why people relate positively to 

the propaganda – most importantly the connection between boredom and central human 

emotions, needs and characteristics. 
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1. Inledning 

Sedan starten av det syriska inbördeskriget har mer än 5000 personer rest från europeiska länder 

med syfte att strida för någon av konfliktens jihadistiska grupperingar (The Soufan Group 

2015:12f). Bara från Sverige beräknas siffran överstiga 300 (Gustafsson & Ranstorp 2017:5). 

Merparten anslöt sig till den organisation som kom att bli känd som Islamiska staten (IS). Det 

var en radikaliserings- och rekryteringsvåg som tog många europiska aktörer på sängen. 

I samband med detta kom IS’ propaganda och omfattande digitala närvaro att uppmärksammas. 

Organisationens framväxt ackompanjerades av en strid ström av propagandavideos som forsade 

fram ur den självutnämnda statens olika mediekontor (Cohen 2017:42-45). Material och 

meddelanden formulerades ofta på europeiska språk, specifikt riktade till potentiella rekryter i 

Europa (ibid.:40). Det höga produktionsvärdet, den explicita brutaliteten och dess omfattande 

spridning, bidrog till att accentuera propagandans roll i organisationens marknadsföring. 

Studier av IS’ propaganda har bidragit till en djupare förståelse för dess uppbyggnad, vilka 

teman som betonas och hur budskapet inramas. Propagandan har kraftiga emotionella 

undertoner, vilket blir tydligt i den bild som målas upp av livet som mujahid (Ingram, 

2015:743). IS erbjuder en tillvaro präglad av spänning och ära, identitet och tillhörighet – i 

skarp kontrast till omvärldens profana karaktär (Ingram 2017:368-371; Ingram 2016:9ff; Zelin 

2015:93). IS framställer sig också som kraftfulla och rättrådiga – som vinnare i en existentiell 

civilisationskonflikt, där betraktaren samtidigt ges möjlighet att gå från åskådare till deltagare 

(Zelin 2015:90; Ingram 2016:12ff, 15-18). Det är ett samlat narrativ som erbjuder spänning, 

mening och aktörskap. Det är också en föreställningsvärld som i hög grad är anpassad till unga 

män – den grupp som totalt dominerat bland de internationella rekryterna till rörelsen 

(Gustafsson & Ranstorp 2017:80ff). 

Förklaringarna bakom radikalisering och rekrytering inom jihadistiska miljöer är 

mångbottnade, och forskningen erbjuder ingen universalförklaring (Ranstorp 2010:2-17, 

Bjørgo 2005:256-262). Propaganda bör inte heller förstås som en självverkande faktor till 

radikalisering (Winter 2015:7f). Men, propagandan kan bidra till en social och kognitiv 

isolering av mottagaren, och den omfattande dissemineringen av IS’ propaganda inom 

jihadistiska miljöer vittnar om ett betydande gensvar (Winter 2015:16, 39f). Det finns således 

ett behov av att förstå propagandans verkan. En del av detta är analyser av propagandans 

struktur och innehåll – en process som redan är långt gången (Ingram 2016; Zelin 2015). 

Härigenom kan vi få en tydligare bild av propagandans dragningskraft. Men, propagandan 
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verkar samtidigt inte oberoende av dess mottagare. Kan vi finna nya vägar som ökar vår 

förståelse för hur dessa mottagare interagerar med IS’ propaganda – en förståelse som ser 

närmare på drivkrafter? Ett alternativ är att se närmare på känslor och sinnesstämningar som 

står i kontrast till den emotionella etablering som sker i den jihadistiska propagandan.  

I The Conquest of Happiness, skriver Bertrand Russel att ”the opposite of boredom, in a word, 

is not pleasure, but excitement” (Russel 1932:58). Spänning som motsats till tristess. Men, 

tristess som koncept är mångbottnat. Inom litteraturen kopplas det ofta till frånvaron av mening 

och aktörskap – som en negering av modernitetens självförverkligande (Barbalet 1999; 

Kustermans & Ringmar 2011). Det är härigenom relationen till den jihadistiska propagandan 

börjar träda fram. Där IS’ propaganda förmedlar just spänning, meningsskapande och aktörskap 

– bygger den konceptuella förståelsen för tristess på avsaknaden av spänning, mening och 

aktörskap. Kan tristess därmed ge oss en ökad förståelse för hur interaktionen med jihadistisk 

propaganda tar sig uttryck? Uppsatsens syfte är att undersöka just denna förklaringspotential 

hos tristess, utifrån premissen att den utgör en tydlig kontrast till den emotionella förmedling 

som sker i Islamiska Statens propaganda. Detta sker med en teoretisk utgångspunkt i Erik 

Ringmars förståelse för tristessens koppling till uppmärksamhet. 

Med tidigare forskning på IS’ propaganda som referenspunkt, kommer vi genom en 

litteraturstudie av forskning på tristess, undersöka hur tristess kan fördjupa vår förståelse för 

den jihadistiska propagandans etablering. 

2. Frågeställningar 

Uppsatsens strävan är att undersöka hur forskning om tristess kan hjälpa till att förklara hur 

Islamiska statens propaganda etableras hos en föreställt sympatisk målgrupp, primärt unga 

sunnimuslimer i Västeuropa och Nordamerika. Detta kommer genomföras medelst en 

litteraturstudie av forskning om tristess. Frånvaron av egen empiri begränsar uppsatsen, men 

tristessbegreppets oprövade natur motiverar en introducerande studie av befintlig, aktuell 

forskning. Frågeställningarnas öppna karaktär speglar därtill en utforskande ansats – som i 

högre utsträckning eftersträvar att undersöka möjligheter, än att ge snäva svara. 

Forskningsfrågorna är uppdelad i två delar, som sedan berörs parallellt i uppsatsen: en 

urskiljande och en utvärderande. 
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a) Vilka delar av tristesslitteraturen har beröringspunkter med IS’ propagandas struktur, 

och kan föreställas ha förklaringspotential till sympatisörers interaktionsmönster med 

propagandan? 

b) Hur kan de tristessrelaterade koncept som belyses genom fråga a) bidra till djupare, 

alternativt mer varierade, förklaringar av sympatisörers interaktionsmönster med 

jihadistisk propaganda? 

 

3. Tidigare forskning 

Genomgången av tidigare forskning kommer att inrikta sig på olika dimensioner av IS’ 

propaganda. Redogörelsen har fokuserat på element som berör mottagarens interaktion med, 

och upplevelse av, materialet.  

3.1. Narrativa strukturer och funktioner 

Uppbyggnaden av IS’ propaganda kan begripas på skilda sätt beroende på tilltänkta mottagare. 

Dess inverkan på föreställt fientliga aktörer eller befolkningssegment, kan således förstås 

utifrån strävan att skrämma, terrorisera eller provocera (Winter 2017:17f). Inriktningen här, i 

linje med uppsatsens syfte, kommer att ligga på propagandans funktion i relation till potentiella 

sympatisörer och rekryter. 

I sin analys av IS’ propagandastrategi, konstaterar Charlie Winter att propaganda i sig svårligen 

kan betraktas som en självständig drivkraft till radikalisering, utan främst verkar genom att 

koncentrera processen (Winter 2015:7f). Propagandan förstärker mottagarnas övertygelse, och 

bidrar till att isolera dem från konkurrerande meningssystem (Winter 2015:16). 

Innehållsmässigt delar Winter upp IS propaganda i sex skilda narrativ – (a) offerskap, (b) 

brutalitet, (c) krig, (d) barmhärtighet) (e) utopism, och (f) tillhörighet (Winter 2015:18). Det är 

en narrativ uppdelning som lämpar sig väl för att knyta an till propagandans olika egenskaper.1 

Temana verkar emellertid inte särskilda från varandra, utan erhåller sin genomslagskraft just 

genom hur de samordnas. I denna bemärkelse är det inte heller möjligt att separera dem 

fullständigt analytiskt. 

(a) Offerskapet har en central, sammanlänkande funktion. I Haroro Ingrams studie (2016) av 

IS’ propaganda, knyter han an till Daniel Kahnemans uppdelningen mellan intuitiva (automatic) 

och resonerande (deliberative) tankeprocesser – även benämnt som System 1 respektive 2. 

                                                                 
1 Se Zelin 2015 för alternativ uppdelning 
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Ingram menar att en viktig framgångsfaktor för IS-propagandan är just dess förmåga att 

försvaga det resonerande systemets kritiska förmåga, genom att framkalla påfrestningar hos 

mottagaren (Ingram 2016:7). I förhållande till potentiella sympatisörer, fordrar propagandan en 

centralisering av mottagarnas muslimska identitet i deras självförståelse. Denna process 

förstärks genom närvaron av en utgrupp – som systematiskt knyts till en allvarlig hotbild 

gentemot såväl islamiska doktriner som den muslimska gemenskapen (Ingram 2016:9ff, Cohen 

et al. 2017: 47). Islam står under attack! Muslimerna är under attack! Härigenom skapas en 

krisupplevelse som bidrar till ”cyclical processes of cognitive reinforcement, increasing 

perceptions of crisis and fuelling cognitive biases” (Ingram 2016:8). Som en följd härav 

kommer det intuitiva tänkandet att dominera tankeprocessen, på bekostnad av ett mer 

resonerande – potentiellt kritiskt – förhållningssätt (Ingram 2016:35). Detta gör förankringen 

av emotionella budskap enklare. Material som knyter an till det intuitiva tänkandet, kan sedan 

lägga grunden för mer komplexa och resonerande budskap (Ingram 2016:32). 

Förhållandet mellan identitets- och kriskonstruktionen, kompletteras sedan med en 

harmoniserad lösning (Ingram 2016:35). Genom etablerandet av en dikotomisk, svart-vit 

relation mellan in- och utgrupp, sker en utradering av gråzonen. Utgruppen står för krisen, 

medan ingruppen – här avgränsad till IS – erbjuder lösningen. Det finns inget däremellan 

(Ingram 2016:12ff, 15-18). Ingruppens enhetliga identitetskonstruktion gör det möjligt för IS 

att åta sig en exklusiv roll som gruppens förkämpar (Ingram 2015:733) Krisens osäkerhet och 

olust kontrasteras med den stabilitet och förutsägbarhet som erbjuds i lösningen – såväl 

kognitivt som fysiskt (Ingram 2017:360). Sunnimuslimers utsatthet framställs således som en 

direkt katalysator för organisationens handlande (Winter 2015:24).  

(b) Brutaliteten fyller flera funktioner: den skrämmer fiender, varnar tvivlare och provocerar 

fram uppmärksamhet och reaktioner från internationella medier och aktörer. Den utgör även en 

accentuering av gruppens “self-proclaimed supremacy and […] ability to exact revenge on 

behalf of Sunni Muslims” (Winter 2015:22f). Konsumtionen av våldet underlättas av dess 

Hollywoodaktiga gestaltning, där tittaren befrias från dess efterverkningar (Behn 2014). 

(c) Kriget är allomstädes närvarande, och utgör en form av narrativ bakgrund. Den militära 

tematiken blir ett sätt att uppvisa såväl progression som dominans på slagfältet, samtidigt som 

den militaristiska koreografin bidrar med en kraftfull och lockande estetik (Winter 2015:6, 26; 

Zelin 2015:90). Detta tar sig ofta uttryck i skildringar av militära sammandrabbningar, ”training 

camps, parades featuring artillery guns, tanks and armoured vehicles, as well as martyrdom 

operations” (Winter 2015:26). Ingram talar här om en samverkan mellan pragmatiska och 
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perceptuella faktorer (Ingram 2015:736). De pragmatiska elementen fokuserar på IS 

våldskapital, och förmåga att erbjuda sunnimuslimer fysisk säkerhet. Det är sedan de 

perceptuella faktorerna som binder samman våldet – brutaliteten och kriget – med den 

sunnimuslimska identitetens utsatthet (Ingram 2015:737-741). Det är en koppling som ges extra 

laddning genom ”emotive imagery and powerful symbolism” (Ingram 2015:736). De 

emotionella undertonerna är starka, och kollektiv skam och förödmjukelse utgör återkommande 

ledmotiv (Ingram, 2015:743). Ingram citerar Abu Muhammed al-Adnani, IS tidigare talesman: 

The time has come for those generations that were drowning in oceans of 

disgrace, being nursed on the milk of humiliation, and being ruled by the vilest 

of all people […] to rise (al-Adnani, citerad i Ingram 2015:742). 

I motsats till detta framställs livet i kalifatet som spännande och ärofullt (Ingram 2017:371). IS-

tidskriften Dabiq, kontrasterar “the exciting and meaningful life in the Caliphate with the 

existential angst many Western Muslims may experience” (Ingram 2017:368). IS erbjuder 

således muslimer den heder och ära de föreställs förnekas.  

Våldet, militärparaderna och träningsvideor får sin betydelse just inom dessa narrativa 

strukturer av heder och förödmjukelse (Ingram 2017:368). I den uppmärksammade videon som 

visade avrättningen av den jordanska piloten Muath Al-Kasasbeh, föregicks avrättningen av en 

utförlig moralisk, teologisk och politisk motivering av handlingen (Ingram 2015:745). 

Samtidigt som våldet är en del av en större helhet, finns (d) barmhärtigheten på andra sidan av 

myntet. De som trotsar organisationen förgörs, men för dem som underkastar sig IS strävanden 

väntar förlåtelse (Winter 2015:23f).  

De pragmatiska och perceptuella faktorerna är även synliga i fråga om det (e) utopiska 

narrativet – som tar sig uttryck i IS’ statsbyggande anspråk. Här målas bilden upp av en 

sofistikerad administrativ apparat, där såväl lagen som bönen upprätthålls. Detta blir ett sätt för 

IS att legitimera sitt projekt, och särskilja sig från såväl konkurrerande jihadistiska 

grupperingar, som omkringliggande stater (Winter 2015:28ff; Veilleux-Lepage 2016:42, 45; 

Cohen 2017:51ff). Men, här förmedlas också en bild av människors vardag, och normaliteten 

vid sidan om kriget (Zelin 2015:91f). Det är en aspekt som även tar sig uttryck i (f) 

tillhörigheten som narrativt tema, som inriktar sig på tillvaron i kalifatet. Här förmedlas ett löfte 

om en harmonisk tillvaro – komplett med idylliska naturbilder – präglad av kamratskap, värme 

och gemenskap, som väntar rekryter när de anlänt till kalifatet (Winter 2015:27; Zelin 2015:93). 

“Offers of friendship, security and a sense of belonging” kan härigenom utgöra starka 

dragkrafter på mottagare av budskapet (Winter 2015:28). Det har varit en uttrycklig strävan hos 
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IS att profilera sig, inte bara som kritiker av rådande förhållanden, utan som tillhandahållare av 

ett genuint alternativ (Winter 2017:15f). 

Eftersom de narrativa elementen verkar tillsammans, blir propagandans genomslagskraft 

bredare, då skilda mottagare kan knyta an till olika dimensioner av budskapet (Ingram 

2015:736, 740). Propagandan bygger således mer på ”universally appealing narratives”, såsom 

rättvisa, heder och skam, än smalt avgränsade teologiska perspektiv (Winter 2015:34). 

 

3.2. Propagandans disseminering 

Sociala medier har varit av central betydelse för dissemineringen av IS’ propaganda. De har 

kommit att erbjuda en digital kontaktyta mellan sympatisörer och jihadistiska aktivister, som 

tidigare främst möjliggjorts via radikala moskéer (Winter 2015:7). Utöver IS’ officiella 

mediekanaler, spelar vanliga medlemmar och sympatisörer en central roll i spridandet av IS’ 

propaganda – likväl som i konstruktionen av eget, inofficiellt material (Ingram 2015:735). 

Denna bredare horisontella interaktion med materialet, är av påfallande betydelse för 

propagandans disseminering (Cohen 2017:43). Från att den tidigare digitala spridningen främst 

skett via specifika, jihadistiska websidor, har materialets tillgänglighet ökat avsevärt genom 

dess spridning på mer etablerade mediaplattformar – såsom YouTube och Twitter (Veilleux-

Lepage 2016:36-40). Veilleux-Lepage beskriver denna omställning, bort från al-Qaidas ”highly 

organization-centric model”, som ett paradigmskifte inom jihadistiska rörelsers 

kommunikationssätt (Veilleux-Lepage 2016:36f, 43). Genom denna “echo chamber [which] 

amplifies and reinforces its messages through transmission and repetitions” kan IS dominera 

det digitala, jihadistiska landskapet (Veilleux-Lepage 2016:45). 

Det är således av betydelse att förstå, inte bara hur propagandan riktas mot olika målgrupper, 

utan även skillnader i interaktionsmönster (Winter 2015:40). En viktig källa här är vad Winter 

benämner som spridare (disseminators) – i hög utsträckning ”self-appointed fans of the 

organization” som på eget bevåg producerar och distribuerar material (Winter 2015:34f). Det 

rör sig om alltifrån mobilappar, kapandet av populära hashtaggar på twitter, poesi, memes, till 

videokompilationer, vars tillverkning underlättas av IS omfattande produktion av råmaterial 

(Veilleux-Lepage 2016:43f; Winter 2015:19).2 Det är människor som inte har någon ambition 

att delta i väpnade strider eller terrordåd, utan vars självidentifierade position inom rörelsen är 

just framför datorn (Winter 2015:37). Dessa spridare är centrala utifrån ett 

                                                                 
2 Fenomentet är inte helt och hållet en IS-introduktion. Jarret Brachman (2009:18ff) har gjort liknande 

iakttagelser kring bekvämligheten hos ”jihobbyists” inom al-Qaida.  
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propagandaperspektiv, eftersom de utgör kommunikativa knutpunkter (Winter, 2015:35). 

Samtidigt har gränsen mellan IS’ officiella mediearbetare och spridare medvetet hållits diffus. 

Det bidrar till att underlätta upplevelsen av ett aktivt deltagande i den pågående 

civilisationskonflikten. Aktörerna ges utrymme att styra sin egen identifiering med rörelsen, 

och därigenom reglera graden av sitt engagemang (Winter 2017:9). Därtill bekräftar IS 

identitetens giltighet, genom explicita förtydliganden av att medieaktivisterna är fullvärdiga 

deltagare i jihad (Winter 2017:12f, 19). Härigenom blir möjligt för IS att ”empower its diffuse 

supporters with minimal effort, furnishing them with ideological, theological and emotional 

rewards in the place of material compensation” (Winter 2017:9). Det finns en stark lockelse i 

denna digitala kampform, som möjliggör för utövaren att ”receive the greatest of rewards while 

taking the lowest of risks.”(Winter 2017:14). Det är dock på medieaktivisterna som uppgiften 

faller att vinna kampen om muslimernas medvetande. Aktiviteten lyfts fram som en religiös 

plikt för de som inte kan delta i väpnad kamp (Winter 2017:13f).  

Deltagandet är emellertid inte av betydelse enbart för materialets spridning, utan även för den 

egna radikaliseringsprocessen. Inom den jihadistiska miljön etableras en egen subkultur ”där 

deltagandet i konsumtion och spridning av propagandamaterial är ett sätt att odla och stärka 

gruppsammanhållning” (Cohen 2017:44). Ju längre personer stannar inom den digitala 

propagandamiljön – vare sig som konsumenter eller producenter – desto mer avskärmas de från 

andra informationskanaler, och desto svårare blir det att bryta med miljön och gemenskapen 

som den erbjuder (Winter 2015:39f).  

 

3.3. Nasheedmusik 

Ett viktigt medium för emotionell förmedling inom jihadistiska kretsar, med stark koppling till 

propagandan, är låtar och videos med nasheedmusik 3 (Dukhan & al-Kheder 2017:144). 

Nasheeds är sånger med islamiskt präglade teman, som inom jihadistiska sammanhang 

generellt sett framförs a capella. Musiken har en omfattande popularitet inom den jihadistiska 

rörelsen, och fyller flera viktiga funktioner – i fråga om såväl rekrytering som 

identitetskonstruktion (Lahoud 2017:42). Även inom jihadistiska grupperingar lyfts 

nasheedmusiken fram som en viktig dimension för att fostra och forma nya rekryter (Said 

2012:863, 870). Musiken framförs ofta vid sociala sammanhang, men dess funktion som ett 

medel för rekrytering och radikalisering bygger främst på dess inkludering i jihadistiska 

                                                                 
3 Nasheed(singular), anasheed (plural). Här kommer den anglofierade pluralformen nasheeds användas.  
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propagandavideos, där de utgör centrala inslag (Lemieux & Nill 2015:143; Gråtrud 2016:1051). 

Produktionen är här specifikt utformad som en ”individual viewing experience”, som 

mottagaren kan tillgodogöra sig inom fria tidsliga och rumsliga ramar (Lemieux & Nill 

2015:143).  

Innehållsmässigt bidrar nasheeds till att bygga upp ett sammanhängande narrativ, och en mer 

enhetlig historisk förståelse (Said 2012:863, 874f). Detta tar sig uttryck i en språklig, tematisk 

och begreppsmässig strävan att knyta an till en arkaisk inomislamisk tradition (Said 2012:874f; 

Dukhan & al-Kheder 2017:146f). Nasheedmusiken förmedlar medryckande narrativ som 

anspelar på ingruppens stolthet, förnedring och vanära, med väpnad kamp som den enda 

lösningen (Gråtrud 2016:1056f; Lemieux & Nill 2015:143). Härigenom etableras såväl ”social 

identity and group boundaries”, som avhumaniserande representationer av utgrupper (Lemieux 

& Nill 2015:142). Krigarna framställs som islams beskyddare, lejon som offrar sig för tron och 

den muslimska gemenskapen (Gråtrud 2016:1057-1062). Ett grundläggande drag är även 

romantiseringen av brutalitet, som enligt Dukhan & al-Kheder blir extra tydlig när det 

kontrasteras till framförandet av ”a soft-hearted, soulful, compassionate voice” (Dukhan & al-

Kheder 2017:146f, 151). I anslutning till de jihadistiska narrativ som berördes i 3.1. menar 

Henrik Gråtrud att IS-nasheeds skiljer sig från organisationens övriga propaganda. 

Nasheedlåtarna saknar fokusen på det utopiska livet inom kalifatet, och är mer utpräglat 

krigsbetonade. Det ligger i linje med Behnam Saids skildring av hur IS-nasheeds har frångått 

den mer stoiska och defensiva ton, som tidigare präglat musikformen, och istället anlagt en mer 

offensiv inriktning (citerad i Marshall, 2014). Dukhan & al-Kheder (2017:145) menar även att 

organisationens nasheeds fick en mer offensiv framtoning efter att IS började expandera i 

Syrien.  

Det narrativa innehållet är emellertid inte allenarådande. Gråtrud menar att låtarnas effektivitet 

vilar på ett antal grundläggande element. 

…they focus on a limited number of themes that appeal to listeners’ emotions; 

some of these themes are aggressive; they have engaging rhythms and are 

repetitive; they apply a strategy of binary opposition; and they make use of 

symbolism that is culturally relevant (Gråtrud, 2016:1053). 

I sin genomgång av jihadistiska nasheeds musikaliska struktur, tydliggör även Pieslak 

(2017:69-76) den specifika rytmikens förmåga att engagera och fånga åhörare – även utan 

förståelse för det textuella innehållet. Musiken erbjuder således ”very fashionable clothes” för 

det ideologiska budskapet (Pieslak 2017:75). Pieslak pekar även på musikens förmåga att fostra 
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sociala band, genom att bli en punkt kring vilken interaktionen kan knytas. Nelly Lahoud 

formulerar det som att “jihadi media uses anashid as a tool to forge bonds between jihadis and 

mine their emotions to produce an activist jihadi culture” (Lahoud 2017:43). Detta blir av 

särskild betydelse i såväl rekryteringsverksamhet, där grupprocesser spelar en central roll, som 

i upprätthållandet av motivation inom rörelsen (Pieslak 2017:75f). Såväl Pieslak (2017:80) som 

Lahoud (2017:50f) ger även exempel på hur nasheeds använts i direkt anslutning till attacker 

för att upprätthålla aktörernas motivation på individuell nivå.  

Etableringen av budskapet hos mottagaren förenklas av att musiken ”engages them on a more 

emotional level” (Lemieux & Nill 2015:142). I litteraturen beskrivs musikens emotionella 

kvaliteter genomgående som varandes av stor vikt (Dukhan & al-Kheder 2017:147; Said 

2012:875; Pieslak 2017:78). Detta ligger i linje med tidigare forskning som tydliggjort den 

emotionella och transformativa potentialen i musik. Nasheeds fyller härigenom även en viktig 

funktion i disseminerandet av budskapet, som genom det musikaliska mediet ges bättre 

förutsättningar att bli ”rehearsed, repeated, and remembered in an engaging way” (Lemieux & 

Nill 2015:142).  

 

4. Teori 

Teorins roll inom litteraturstudier är omdiskuterad, och deduktiva ansatser är inte självklara 

(Booth, Papaioannou & Sutton 2012:12). Litteraturstudier ställs alltid inför frågan hur 

sammanställning och analys av slutsatser från olika studier, med vitt skilda metodologiska och 

teoretiska premisser, ska genomföras. Så är även fallet i innevarande studie. Det har i bred 

mening funnits tre alternativa lösningar: 

a) Ett övergripande teoretiskt ramverk som rymmer de teoretiska perspektiv som 

representeras i litteraturen. Detta vore problematiskt, då de delar av tristesslitteraturen 

som vilar på ett mer kvalitativt forskningsideal, genomgående har ett utpräglat teoretiskt 

fundament. Assimilationen av dessa teoretiska perspektiv riskerar att såväl vara 

besvärlig, som att frånta dem deras respektive särdrag. 

b) En induktiv metod, som eftersträvar en samlad teoretisk syntes av forskningsmaterialet. 

Detta har emellertid inte varit uppsatsens syfte, och skulle medföra samma problematik 

som alternativ a). 

c) Bruket av en teori som opererar på lägre nivå, och således kan rymmas inom de 

teoretiska perspektiv som representeras i litteraturen. Denna lösning är förenlig med 
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uppsatsens syfte, och riskerar inte att inskränka forskningens teoretiska mångfald. 

Således kommer detta utgöra utgångspunkten för uppsatsens teorival. 

I sin analys av tristessens koppling till uppmärksamhet, konstruerar statsvetaren Erik Ringmar 

en teoretisk förståelse för tristess som är lämplig att bygga vidare på (Ringmar 2016). Denna 

inriktning kan hjälpa oss att förstå tristessen som drivkraft för att rikta och fånga människors 

uppmärksamhet, genom propagandan.  Ringmars teoretiska premisser följer här en bred 

idéhistorisk tradition där tristess som företeelse har knutits till moderniteten. Han menar dock 

att många av dessa perspektiv vilar på påtagligt generella, makroorienterade, 

förklaringsmodeller. Antalet faktorer som påverkas vid genomgripande samhällsförändringar 

är emellertid så omfattande att det blir svårt att få klarhet i någon egentlig kausal kedja. 

Ringmars lösning är att gå närmare upplevelsen (Ringmar 2016:193ff). Han beskriver här 

tristess som oförmågan att upprätthålla koncentrationen – upplevelsen av att ”nothing catches 

and holds our attention” (ibid.:193f). Ringmar menar att uppmärksamheten utgör nyckeln till 

att förstå hur tristessen knyter an till det moderna samhället (ibid.:198f). 

Uppmärksamhet är en i hög utsträckning automatisk process, där vi registrerar och förhåller oss 

till företeelser utan att reflektera över dem. Genom koncentration kan uppmärksamheten styras, 

och stänga ute andra sinnesintryck, och det är på denna medvetna form som Ringmar har sin 

fokus (ibid.:196). Som en del av moderniteten har samhället fostrat en utpräglat explicit 

uppmärksamhetsmodell, vari det rymdes en social kontroll- och disciplineringsfunktion – 

strävan att skapa uppmärksamma människor som kunde lyssna och följa direktiv. Men, 

uppmärksamheten var sårbar, och kunde lätt distraheras. Häri gömde sig tristessen. 

Boredom was consequently the outcome of a transition to a society where 

attention was explicit, conscious and constantly required. Since explicit attention 

easily flags and easily is diverted, the result was the epidemic of boredom which 

contemporaries witnessed (Ringmar 2016:193). 

Denna process utvecklades även i synergi med det framväxande konsumtionssamhället. 

Eftersom uppmärksamheten flackade, kunde den kontinuerligt fångas av något nytt, som 

föreställdes kunna släcka törsten (ibid.:198). 

Samtidigt som det moderna samhället medförde ett ökat behov av att dirigera sin och andras 

uppmärksamhet, bidrog det även till att göra människor mer självmedvetna (ibid.:197). 

Människor disciplinerades, men också ”made into autonomous, rational and self-directed 

individuals” (ibid.:197). Livet själv, blev föremål för medveten uppmärksamhet och reflektion 

(ibid.:200). Samtidigt hade en övergripande desillusionering, i nietzscheansk bemärkelse, 
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minskat människors upplevelse av att vara en del av något transcendent. Människor var inte 

längre föremål för en översinnlig uppmärksamhet, utan behövde se efter sig själva. Kravet på 

uppmärksamhet placerade således en existentiell sten på deras axlar (ibid.:199).  

Ringmar menar här att koncentrationen lättare upprätthålls om den är ”supported by some 

external cognitive structure which provides stimuli which are extended over time” [min 

kursiv.](ibid.:196). Det kan vara en berättelse, en film, eller en låt – så länge den erbjuder en 

helhet, genom vilken den enskilda upplevelsen blir meningsfull. Några beröringspunkter med 

IS’ propaganda blir direkt uppenbara. Utöver sin rytmik erbjuder nasheedmusiken även en 

tydlig, extern kognitiv struktur, som har förmåga att binda mottagarens uppmärksamhet. Det är 

även giltigt för propagandan i sin helhet, med sin narrativa koppling mellan kris, identitet och 

lösning.  

En annan möjlighet, menar Ringmar, ligger i den delade upplevelsen. Kollektiva processer 

bidrar såväl till ett meningsskapande som att minska belastningen på den enskilda individen. 

Den förenade uppmärksamheten blir därför viktig för att återanknyta människor till en social 

kontext – ”[and] mitigate the effects of atomisation” (ibid.:197f). Utifrån detta perspektiv 

erbjuder IS’ såväl en kollektiv konsumtionsprocess, där den enskilda mottagaren agerar i en 

digital gemenskap, som en kollektiv identifikationsprocess. Ringmars teoretiska perspektiv 

placerar således uppmärksamheten som en förmedlande faktor mellan å ena sidan tristessen, å 

andra sidan de attribut som återkommande kontrasteras däremot – spänning, meningsskapande 

och aktörskap. Det är tristessen som resultat av uppmärksamhet, och samtidigt som en guide 

därav. Ringmars förståelse för tristessens relation till uppmärksamhet kommer här att främst 

fungera som en implicit utgångspunkt för hur uppmärksamhet dirigeras i samspel med tristessen 

– den jihadistiska propagandans behov av uppmärksamhet, och uppmärksamhetens roll i att 

upprätthålla interaktionen 

 

4. Metod och material 

Metodmässigt kommer uppsatsen att vila på en kvalitativ litteraturstudie. Då tidsramarna för en 

kandidatuppsats begränsar studiens omfattning, medför det att undersökningen lämpligen kan 

utformas som en scoping review. En scoping review syftar till att ge en introducerande översikt 

över aktuell forskning, och har inte samma totaliserande anspråk som en systematisk studie 

(Arksey & O’Malley 2005:5; Booth, Papaioannou & Sutton 2012:24f). En scoping review ger 

också större friheter i fråga om forskningsfrågan, som behöver ha en mer utpräglad fokus och 
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avgränsning inom en systematisk studie. Likaledes ställs inte samma krav på bedömningar av 

de inkluderade studiernas kvalitet (Arksey & O’Malley 2005:8). Således lämpar sig en scoping 

review väl för vår strävan att primärt få en inblick i ett forskningsområde, för att finna 

potentiella beröringspunkter med ett avskilt fält. Målsättningen är inte att genomföra en 

fullständig litteraturstudie över tristessforskning, utan att just identifiera den litteratur som kan 

föreställas ha beröringspunkter med forskningen om jihadistisk propaganda.  

Inkluderad litteratur har avgränsats till publicerade akademiska artiklar.4 Tristess har berörts 

utförligt i bokformat, där hanteringen ofta speglat betydande teoretiska eller filosofiska 

ambitioner (Goodstein 2005; Svendsen 2005). Det är ett emellertid material som av tids- och 

utrymmesskäl svårligen låter sig inkluderas inom ramen för en kandidatuppsats. 

Sökprocessen har varit förhållandevis öppen. Artikelsök har främst 

genomförts på LUBsearch, Lunds Universitets sökplattform, vars 

funktion uppsatsförfattaren är mer förtrogen med. Därtill har Google 

Scholar använts. Inledande artikelsök har i huvudsak byggt på termen 

boredom i kombination med begrepp som har bedömts ha 

beröringspunkter med olika dimensioner av den jihadistiska 

propagandan. I takt med att aktuell litteratur påträffats och bearbetats har 

sökorden förfinats. Utöver söktermerna, användes även vad Booth, 

Papaioannou & Sutton refererar till som ”pearl-growing” (Booth, 

Papaioannou & Sutton 2012:73) och citationssökande (ibid:78), där 

referenser i centrala artiklar har följts i sökandet efter andra lämpliga studier. 

Artiklarnas inkluderingskriterium framhålls av Booth, Papaioannou & Sutton 

(2012:54, 98) som en viktig faktor för att garantera studiens transparens. Här bär uppsatsen på 

en grad av abstraktion som är svår att undvika. Denna uppsats eftersträvar att undersöka – inte 

ett etablerat samband – utan potentialen därtill. Det finns således inga sedan tidigare etablerade 

urvalskategorier för artiklars inkluderande. Utgångspunkten har här varit att finna 

beröringspunkter mellan litteraturen och tidigare forskning i fråga om jihadistisk propaganda. 

Men, antalet artiklar som haft en direkt anknytning till radikalisering, jihadism eller extremism, 

har varit påtagligt begränsade. Strävan har därmed varit att belysa alternativa, inte 

nödvändigtvis direkta, beröringspunkter. Artiklar har således inkluderats när de har berört 

tristess – som drivkraft – i relation till olika aspekter av våld, spänning, eller politiskt 

meningsskapande, vilka utgör centrala inslag i IS’ propaganda. Artiklar som ej berört tristess 

                                                                 
4 Ett undantag här har varit Kustermans (2017), som står i direkt dialog med Kustermans & Ringmar (2011) 

Boredom

War

Modernity

Aggression

Violence

Agency

Meaning

Extremism

Crime

Deviance

FIGUR 1 - EXEMPELSÖKNINGAR 



13 
 

har nyttjats när behovet varit påkallat, för att tydliggöra potentialen i analytiska koncept – såsom 

i fallet med edgework.  

Vår teoretiska utgångspunkt har operationaliserats genom en tematisk uppdelning av artiklarna, 

utifrån hur tristessen fungerat vägledande för uppmärksamheten – vilket speglar artiklarnas 

primära beröringspunkter med den jihadistiska propagandan. Eftersom skillnader i litteraturens 

approach till tristess i hög utsträckning speglar variationer mellan olika forskningstraditioner, 

underlättas därtill bearbetningen. Under arbetet urskildes fyra separata teman som undersöktes 

vidare. Denna uppdelning utgör även grunden för analysens presentation. 

 

 

Det har här funnits en strävan att placera respektive forskning i sin metodologiska och teoretiska 

kontext. Utöver betydande skillnader mellan berörda kvantitativ och kvalitativa metoder, bär 

den kvalitativa tristessforskningen på en mer djuplodad teoretisk förankring – utan vilken 

slutsatserna svårligen kan förstås. 

Utifrån uppsatsens syfte är det inte nödvändigt att producera en syntesorienterad förståelse av 

materialet, med viktning av de skilda studiernas betydelse. I högre utsträckning är det önskvärt 

att medvetandegöra olika infallsvinklar. Uppsatsen kommer således använda sig av vad Booth, 

Papaioannou & Sutton (2012:145f) benämner som en traditionell narrativ approach. En 

traditionell narrativ studie bygger på mer deskriptiva genomgångar av individuella studier – 

den är således mindre strukturerad, erbjuder en hög grad av flexibilitet, och lämpar sig väl vid 

identifiering och analys av nya perspektiv på komplexa frågor (ibid.:146). Kritik har samtidigt 

riktats mot den narrativa analysstrukturen. Den har betraktats som bristande i förmågan att visa 

Figur 2. Tematisk inriktning Metodologiska premisser Primärt ämnesområde 

Tristessbenägenhet som 

drivkraft 

Kvantitativa och 

hypotesdrivna psykometriska 

studier 

Psykologi 

Tristess och meningsskapande 

som drivkraft 

Kvantitativa och kvalitativa 

studier 

Socialpsykologi/Sociologi 

Tristess och spänningssökande 

som drivkraft 

Kvalitativa, etnografiska 

studier med hög teoretisk 

prägel 

Kulturkriminologi 

Tristess och våldets aktörskap 

som drivkraft 

Teoretisk forskning Statsvetenskap 



14 
 

på övergripande mönster och tendenser i forskningen, likväl i fråga om att göra dessa 

tillgängliga för läsaren. Från ett systematiskt perspektiv har approachen även kritiserats för 

bristande transparens och ett alltför subjektivt inflytande i forskarens genomgång av materialet 

(ibid.:145-148). Likväl lämpar den sig väl vid ett mer begränsat litteraturomfång, som 

inkluderar flertalet kvalitativa studier av varierande karaktär och med kraftig teoretisk prägel. 

Härigenom blir det möjligt att tydliggöra kontexten inom vilken forskningen skett (Booth, 

Papaioannou & Sutton 2012:145; Hammersley 2001:547ff). 

Analysprocessen är, i linje med frågeställningarna, tudelad. Den bygger dels på att urskilja de 

delar av litteraturen som är av intresse för syftet, dels klargöra hur de är av intresse. I 

genomgången av respektive artikel ingår således en redogörelse för de, för syftet, betydelsefulla 

delarna – parallellt med en analys av hur perspektiven och slutsatserna kan bidra med alternativa 

eller kompletterande perspektiv på IS’ propaganda. I någon mån utgörs analysprocessen således 

av en dialog mellan den tidigare forskningen om IS-propaganda och tristesslitteraturen. Den 

utvalda tristesslitteraturen blir härigenom en form av lins genom vilken propagandans funktion 

– genom dess struktur, tematik och disseminering – kommer tolkas utifrån dess potentiella 

relation till tristess. Eftersom tristessforskningen omfattar skilda teoretiska och metodologiska 

traditioner, skiljer sig således dialogen mellan de separata temana. Det accentuerar behovet av 

att tydliggöra litteraturens teoretiska och metodologiska dimensioner. 

6. Analys 

6.1. Tristessbenägenhet 

6.1.1. Psykometriska studier 

Psykometrin är ett forskningsfält som ägnar sig åt statistiska analyser av olika psykologiska 

fenomen. Det rör sig således om kvantitativ forskning med påtaglig distans till mer freudianska 

traditioner inom psykologin. Utformandet av den psykometriska forskningen om tristess bygger 

således på förmågan att avgränsa, kvantifiera och mäta begreppet. Det är en uppgift som inte är 

helt oproblematisk, vilket speglas i en rad skilda tillvägagångssätt (Vodanovich & Watt 2016). 

Den psykometriska forskningen på tristess är samtidigt omfattande. Inom fältet har det redan 

genomförts återkommande litteraturstudier som speglar relationen mellan tristess och en rad 

skilda företeelser (ibid.). Dessa är emellertid inte nödvändigtvis av nytta för vår undersökning, 

och det finns en poäng med att se närmare på enskilda studier för att urskilja vilka delar som är 

av relevans.  
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Forskningen bygger genomgående på självrapportering – uppskattningar från respondenterna 

själva – och strävar i hög utsträckning efter att undersöka korrelation mellan tristess och andra 

faktorer (ibid.). Det innebär också att psykometrin, utifrån vårt syfte, främst kan bidra med 

relationella kopplingar till andra företeelser, såsom beteenden, karaktärsdrag eller emotioner. 

Frågan blir således hur dessa relationer kan tänkas samverka med propagandan. Vad som 

ursprungligen var av särskilt intresse inom den psykometriska forskningen var relationen 

mellan tristess och negativa emotioner, vilket kan föreställas ha betydelse för den emotionella 

etableringen av den jihadistiska propagandan. Men, under genomgången av litteraturen 

framkom ytterligare en intressant aspekt av området – hur människor förstår och attribuerar sin 

tristess. 

 

6.1.2. Extern och intern tristessbenägenhet 

Tristess tenderar i psykometriska sammanhang att beröras som antingen en situationell 

företeelse (upplevelsen av att vara uttråkad), eller som en karaktäristik (benägenheten att bli 

uttråkad). Fokusen kommer här att ligga på forskning på tristessbenägenhet, som är knuten till 

den mest etablerade mätskalan för tristess, Boredom Proneness Scale (BPS). Mätningar görs 

genom att respondenten skattar sig själv i förhållande till olika tristessrelaterade frågor 

(Vodanovich & Kass 1990:119f; Vodanovich & Watt 2016:196). Tristessbenägenhet har 

potential att vittna om hur en sämre förmåga att upprätthålla sin uppmärksamhet – och därmed 

en mer vanligt förekommande upplevelse av att vara uttråkad – samspelar med andra 

betydelsefulla faktorer. Populariseringen av BPS har ackompanjerats av faktoruppdelningar av 

skalan, för att utreda huruvida skilda frågor mäter olika aspekter av tristess. Faktorstudier av 

BPS har genererat mellan två och fem skilda faktorer. Två av dessa har emellertid setts som 

primära, och speglar en skillnad mellan tristess som resultat av bristande extern eller intern 

stimulering (Vodanovich & Watt 2016:196, 199). Denna uppdelning kommer här beskrivas 

som extern tristessbenägenhet – vilken mäter “one’s need for excitement, challenge, and change 

in the external environment” (Dahlen et al. 2004:1616), och intern tristessbenägenhet – som 

speglar en persons ”ability […]to keep oneself interested or entertained” (ibid.). Inom 

litteraturen kan även den totala tristessbenägenheten beröras, vilket då åsyftar det samlade, 

faktorövergripande, resultatet. Faktorindelningen är emellertid av särskilt intresse för oss, 

eftersom litteraturen visar på centrala differenser häremellan – och således har potential att 

belysa skilda aspekter av begreppet.  
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Faktoruppdelningen aktualiserades i Rupp & Vodanovichs studie (1997) av 

tristessbenägenhetens inverkan på ilska och aggressivitet. 5  Högre total tristessbenägenhet 

korrelerade med kraftigare aggressivitet, inåtriktad ilska, samt ökade fientlighet (Rupp & 

Vodanovich 1997:932ff). Men, sambandet mellan tristess och aggressivitet fanns inte för den 

interna tristessbenägenheten, utan drevs av en kraftig korrelation mellan bristande extern 

tristessbenägenhet och rapporterad aggressivitet (ibid.:931). Bland de som rapporterade högre 

extern tristessbenägenhet fanns även en tydlig koppling till utåtriktad ilska. Forskarna var 

emellertid tydliga med studiens begränsningar – att det ej var möjligt att uttala sig om den 

kausala riktningen i relationen, eller möjliga mellanliggande variabler (ibid.:932ff). Dahlen et 

al. (2004) genomförde därför en replikering av Rupp & Vodanovichs studie, men valde att även 

pröva impulsivitet och upplevelsesökande (sensation seeking), för att se om någon av dessa 

faktorer reglerar i vilken utsträckning tristess korrelerar med aggressivitet och ilska (Dahlen et 

al, 2004:1617). Dahlen et al:s studie bekräftade Rupp & Vodanovich koppling mellan 

tristessbenägenheten, aggressivitet och ilska – även när inverkan från impulsivitet och 

upplevelsesökande prövades (ibid.:1621, 1624). Män skilde sig därtill från kvinnor genom att 

rapportera högre extern tristess, total aggressivitet, samt fysisk och verbal aggressivitet 

(ibid.:1619f). Men, studien stärkte även förståelsen av BPS som en mätare av ”two distinct 

forms of boredom proneness” (ibid.:1624). Medan benägenhet för extern tristess visade på 

imponerande förutsägelseförmåga i relation till aggressivitet och ilska – syntes dessa samband 

ej i fråga om den interna tristessbenägenheten (ibid.:1625).  

Thus, external boredom proneness appears to have far greater utility than 

internal boredom proneness in understanding anger and aggression (Dahlen et 

al. 2004:1625). 

Om de två kategorierna går att förstå som två skilda dimensioner av tristess, och visar sådan 

påtaglig skillnad i relation till ett brett negativt känslospektrum, blir det av intresse att se 

närmare på dem (Vodanovich 1997:934; Dahlen et al. 2004:1625). Det är emellertid inte 

oproblematiskt att betrakta studiernas resultat som ett givet uttryck för två olika former av 

tristess. Självrapporteringen medför att det finns en tolkningsdimension i kategoriseringen av 

ens upplevelser – huruvida de tillskrivs externa eller interna orsaker. 6  En hög extern 

                                                                 
5 Det är två känslolägen som här mäts med egna psykometriska skalor, innehållandes faktoruppdelningar som 

speglar fysisk och verbal externalisering – vilket ger en tydligare koppling till emotionernas våldspotential. 

Därtill berörs fientlighet (hostility) och ilska som ytterligare faktorkategorier för aggressionsformuläret (Rupp & 

Vodanovich, 1997:928). 
6 Faktorindelningens validitet har även problematiserats inom forskningen, vilket försvårar slutsatser (se 

Vodanovich & Watt 2016:199, 202 samt Melton & Schulenberg 2009: 503-506).  
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tristessbenägenhet skulle kunna representera såväl ett högre behov av varierad stimuli, som en 

tendens att förstå sin tristess som i huvudsak externt driven. Melton & Schulenberg (2009) 

diskuterar denna möjlighet i relation till att män generellt rapporterar en högre extern 

tristessbenägenhet än kvinnor. Det är emellertid oklart huruvida detta bygger på en högre 

känslighet hos män, eller att de är “more likely to attribute the sensations of boredom to external  

causes, thus labeling them boredom”, medan kvinnor i högre utsträckning “attribute feelings of  

boredom to internal causes, thus labeling them depression” (Melton & Schulenberg 2009:497). 

I kontrast till detta uppmätte Jaradats (2015) 

studie av tristessbenägenheten bland 

jordanska studenter, en betydligt högre extern 

tristess bland kvinnliga elever – i skarp 

kontrast till tidigare studier. Jaradat knyter 

detta till den jordanska kulturen, där män 

åtnjuter ett friare rörelsemönster, vilket 

medför att kvinnors tristessbenägenhet är 

högre eftersom ”they do more repetitive 

thing” (Jaradat 2015:984). Variationerna kan 

således tolkas på olika sätt: som uttryck för 

skilda upplevelsemönster, skilda 

toleransnivåer, eller skilda 

attributionsmönster. Hur vi förstår detta har 

även betydelse för hur relationen till 

propagandan kan tolkas. 

I figur 3 återges de formulärfrågor som 

knutits till respektive faktorsindelning. 

Frågorna som kategoriserats under extern 

tristess förmedlar upplevelsen av 

problematiken som sprungen ur omgivningens bristande överensstämmelse med respondentens 

behov. Frågorna reflekterar således förväntningar på omgivningen. Den interna tristessen byggs 

istället runt den individuella (o)förmågan som bakomliggande drivkraft. De som rapporterar en 

högre extern tristessbenägenhet, får genomgående högre resultat i fråga om aggressivitet, 

fientlighet och ilska. Om vi förstår detta som en benägenhet att externalisera sin tristess, skulle 

                                                                 
 

Figur 3. Frågor på BPS som relaterar till extern respektive intern 

tristessbenägenhet 

Extern tristess Intern tristess 

Having to look at someone’s 

home movies or travel slides 

bores me tremendously 

It’s easy for me to concentrate on 

my activities 

It would be very hard for me to 

find a job that is exciting enough 

I have projects in mind all the time 

I would like more challenging 

things to do in life 

I find it easy to entertain myself 

I feel that I am working below 

my abilities most of the time 

In any situation I can usually find 

something to do  or see to keep me 

interested 

Unless I am doing something 

exciting, even dangerous, I feel 

half-dead and dull 

I often wake up with a new idea 

It takes a lot of change and 

variety to keep me really happy 

Many people would say that I am 

a creative or imaginative person 

It seems that the same things are 

on television or at the movies all 

the time; it’s getting old 

I have so many interests, I don’t 

have time to do everything 

When I was young, I was often 

in monotonous and tiresome 

situations 

Among friends, I am the one who 

keeps doing something the 

longest  

(Vodanovich & Kass 1990:119f) 
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det även bidra till en ökad benägenheten att externalisera sin reaktion. När tristessen tillskrivs 

omgivningen eller samhället, riktas även reaktionen i högre utsträckning gentemot dessa 

entiteter. En mer utpräglad externalisering av tristessen torde även göra personen mer mottaglig 

för löften om externa lösningar – och för skuldbeläggningar av omgivningen. En högre extern 

tristessbenägenhet kan samtidigt spegla en form av ointresse för, eller distans till, omgivningen. 

Det är något som propagandans kontrastering av det ytliga livet i Väst, med det fullkomliga 

livet i kalifatet, har potential att knyta an till. IS’ propaganda erbjuder här visionen av en 

alternativ, genuint spännande tillvaro. Det samhälle och omgivning, som upplevs brista i sin 

stimulering av mottagaren, bär ansvaret även i det jihadistiska narrativet. Känslorna bereds ett 

utlopp genom den externa strukturen.  

Föreställningen av att omgivningen inte motsvarar ens behov kan samtidigt förstås i anslutning 

till personliga karaktärsdrag. Ett intressant exempel är Wink & Donahues (1997) studie av 

tristessbenägenhetens koppling till narcissism. Wink & Donahue utgår här från uppdelningen 

mellan öppen (overt) narcissism och dold (covert) narcissism. De två företeelserna förenas av 

”selfabsorption, feelings of being special, and a basic vulnerability to slight” (Wink & Donahue 

1997:137). Men, där den öppna narcissismen ramas in av ett extrovert, självsäkert och trotsigt 

agerande, är den dolda narcissismen kopplad till ångest och introverta personlighetsdrag 

(ibid.:137). Den externa tristessbenägenheten korrelerade med båda typer av narcissism, men 

kopplingarna var som starkast till dold narcissism. Forskarna antydde att tristessbenägenheten 

således förefaller vara mer associerat till, och mer utbredd inom, dold narcissism (ibid.:139). 

Samtidigt säger den psykometriska forskningen mer om korrelationer än drivkrafter. När 

förklaringsmodeller lyfts fram inom forskningen är de genomgående sparsamma. Wink & 

Donahue ser relationen mellan tristessbenägenhet och narcissism som driven av narcissisters 

konstanta behov av spänning och utmaning, för att ”energize his or her depleted, fragmented, 

and unfocused sense of self” (ibid.:139).  

Det här vittnar sammantaget om ett samspel mellan tristess och särskilda emotioner och 

karaktärsdrag, som kan aktiveras i propagandasyfte. Propagandans potential att förmedla en 

känsla av utvaldhet, inbäddad i en upphöjd kollektiv identitet, anspelar på narcissistiska 

tendenser. Du är speciell! Du går mot strömmen! Omgivningen begränsar dig! Så är även fallet 

med offerskapet. I samma ögonblick som propagandan etablerar en identitet, görs den sårad – 

hånad och förnedrad. För en person med tendenser att lätt uppfatta oförrätter, kan känslan av 

utsatthet etableras även genom en kollektiv identitet – särskilt när den, som i propagandan, 

formuleras i mer universella termer. Propagandan och dess digitala tillgänglighet, gör även att 
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utvaldheten kan förmedlas med en påtaglig bekvämlighet, utan behov av att exponera eller 

framhäva sig. Bekräftelsen av ens ego kan således erhållas från mottagarens egen soffa. Hen 

kan sitta hemma och serveras en känsla av utvaldhet och kränkthet samtidigt – en väldigt potent 

kombination. Emotionerna får således rollen av en kognitiv bärare för uppmärksamheten. 

Om vi istället föreställer oss den externa tristessbenägenheten som ett uttryck för antingen 

bristande stimuli eller en oförmåga att fokusera sin uppmärksamhet – och därmed ett högre 

stimulibehov – erbjuder propagandans omfattning en strid ström av stimuli. Det är samtidigt 

material som knyter an instinktivt till emotionella drag som är mer vanligt förekommande hos 

människor med högre tristessbenägenhet, såsom aggressivitet och narcissism. Dessa kopplingar 

torde underlätta etableringen av vad Ringmar (2016) beskriver som automatisk uppmärksamhet 

– snarlikt Kahnemans intuitiva tänkande – som gör konsumtionen (och därmed 

uppmärksamheten) mindre ansträngande. Detta är av betydelse även eftersom lösningen 

erhåller sin legitimitet genom den känsloladdade konstruktionen av krisen. 

Propagandakonsumenten blir således mer mottaglig för lösningen om det emotionella förarbetet 

fått genomslag.  

 

6.2. Tristess & meningsskapande 

6.2.1. Tristess som meningssökande drivkraft 

I inledningen omnämndes relationen mellan tristess och avsaknaden av mening, och sociologen 

J.M. Barbalet (1999) betraktar tristessen just som en destabilisering av mening. Enligt Barbalet 

bär tristessen på en irritabilitet och rastlöshet – ett grundläggande obehag gällande situationen 

och avsaknaden av intresse (Barbalet 1999:634f). Tristessen utgör således ett existentiellt hot – 

inte gentemot livet, utan gentemot livets mening (ibid.:636f). Det som gör tristess så 

betydelsefullt för Barbalet är att tristess inte bara signalerar meningslöshet, utan även utgör ”an 

imperative to meaning” (ibid.:633). Tristessen utgör således en form av skyddsreaktion – en 

emotionell vägvisare mot en mer meningsfull tillvaro. Det går således inte att förstå 

motstrategier mot tristess som enbart undflyende eller negerande, de har även en produktiv 

potential. Meningen, och tillskrivandet av mening, ”provide context, reference, and purpose to 

actions” (ibid.:631).  

Människor har samtidigt förmåga att aktivera meningen på skilda sätt i en given situation. En 

arbetssituation kan upplevas som meningsfull, trots monotona och ointressanta arbetsuppgifter, 

just eftersom de anställda tillskriver mening till en omgivande social interaktion (ibid.:639). 
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Barbalet pekar här på hur ”intergroup conflict”, och dess kreativa laddning, kan förstås som en 

central källa till mening (ibid.:640). 

Group cohesiveness, and the definition of a person’s place within it, which arise 

out of intergroup conflict, are obvious sources of social meaning. Additionally, 

conflict itself is a source of meaning in so far as it supplies obvious and 

unavoidable aims and purposes to those engaged in it (Barbalet 1999:643). 

Sociala konflikter kan således utgöra en motstrategi gentemot tristess – just genom dess 

meningsallokerande funktion för personen som är inblandad i konflikten. Det säger något om 

genomslagskraften hos IS’ propaganda. Konstruktionen av en kollektiv identitet som befinner 

sig i kris, utgör inte bara en narrativ stödstruktur för uppmärksamheten, det är även 

meningsskapande. Uppmärksamheten förankras genom att placera mottagaren mitt i narrativet. 

Genom att omdirigera sin uppmärksamhet, eller låta den omdirigeras, kan sympatisörer således 

använda propagandan som en form av meningsskapande resurs. Detta är påtagligt enkelt i fråga 

om passiv konsumtion av nasheedmusik, där lyssnaren serveras rytmisk och musikalisk 

gemenskapsförmedling. Den mediamujahedin som istället aktivt engagerar sig i produktion av 

propaganda, gör det även under ett meningsparaply med påtaglig laddning. Hen är en del av en 

civilisationskonflikt – varje interaktion och handling kokar av laddning – vilket förenklar 

bibehållandet av uppmärksamhet.  

 

6.2.2. Psykometrisk forskning om meningssökande 

Den psykometriska forskning har även undersökt självreglerande strategier för att motverka 

tristess, där aktiveringen av meningssökande – och en omdirigering av människors fokus 

”toward goals of greater value”– utgör en central aspekt (Van Tilburg & Igou 2016:687). Van 

Tilburg, Igou och Sedikides (2013:451) har visat hur nostalgi motverkar tristess, just genom att 

återetablera en subjektiv meningsfullhet.7 Nostalgin bidrar till att stärka människors sociala 

identifikation, deras självkänsla, och – deras meningsskapande. Coughlan et al. studerade även 

relationen mellan tristess och hjältars meningsskapande funktion (Coughlan et al. 2017:2). 

Deras utgångspunkt var att hjältar kan fylla en viktig funktion i andras liv ”by instilling 

meaning, purpose, and inspiration” (ibid.:3). Eftersom tristess är förbundet med 

meningsunderskott, kan hjältar således bidra till att återskapa mening. Hjältarna utgör här en 

form av resurs, som kan tillgås i en självreglerande meningsskapande process (ibid.:8). Utöver 

                                                                 
7 Det kan här tilläggas att Van Tilburg, Igou och Sedikides (2013) utöver tristessbenägenhet även undersökte 

situationell tristess – hur den situationella upplevelsen av tristess triggar meningssökande. 
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att hjälteföreställningar kunde motverka tristess, bidrog även en högre tristessbenägenhet till 

mer positiva föreställningar om hjältar (ibid.:2). IS’s propaganda har givetvis förmåga att 

erbjuda sina egna hjältar. Det kan röra sig om uppmärksammade medlemmar, ombesjungna 

martyrer, eller organisationen i sin helhet, utifrån deras föreställda roll som muslimernas 

förkämpar. Den aktiva producenten eller spridaren påkläder sig i någon mening även en egen 

hjälteroll, och handlingarna ramas in i ett skimmer av ära. Det centrala här är emellertid inte 

förmedlandet av just hjältar – utan att meningsskapandet kan ha skilda nyanser. Härigenom kan 

en propagandarelaterad aktivitet, vare sig det gäller registrerandet av olika twitterkonton eller 

redigerandet av filmer, hålla kvar aktivisternas uppmärksamhet, arbetets monotona karaktär till 

trots. 

Van Tilburg & Igou (2016) utgår från samma premisser i sin forskning om politisk extremism 

– där meningsskapandet fungerar som en mellanliggande variabel mellan tristess och mer 

extrema politiska åsikter. Den ideologiska övertygelsen erbjuder en form av ontologisk säkerhet 

och sammanhang, och blir ett sätt att befästa mening – på ett liknande sätt som hjältar (Van 

Tilburg & Igou 2016:688f). Människor som rapporterar högre extern tristessbenägenhet, 

tenderar således att vara ”more extreme in their political orientations” (ibid.:691). Det är, även 

här, just extern tristessbenägenhet som kopplats till meningssökande. Van Tilburg & Igou 

föreställer sig att den externa tristessbenägenheten är relaterad till hur respondenterna 

attribuerar sin tristess, eftersom ett externt attribuerande lättare kan relateras till en ideologisk 

samhällsförståelse (ibid.:689, 694). Det medför även att tristessens motstrategier ”unlikely 

operates in a vacuum” (ibid.:696). Det är således troligt att ”the arousal-seeking behavior that 

boredom triggers is typically channeled into courses of action that are also meaningful or 

interesting to the individual” (ibid.:696).  

En hög tristessbenägenhet, eller upplevelsen av situationell tristess, behöver inte nödvändigtvis 

driva människor till att konsumera, sprida eller producera propaganda. Dagens samhälle 

erbjuder en mängd möjligheter och alternativ till att avlasta tristess. Datorspel, tv-serier och 

pornografi har samtliga potential att vara uppslukande, och befästa en form av engagemang och 

identifikation med vad som utspelar sig på skärmen – och därigenom vara effektiva kognitiva 

stödstrukturer eller förströelseformer. Men, propagandans incitamentsstruktur för 

uppmärksamhet vilar på ett intuitivt meningsfullt narrativ – som verkar på en existentiell nivå. 

Människor som befinner sig i en situation eller tillvaro som tråkar ut dem, tenderar att söka efter 

meningssystem för att – i Barbalets mening – avlasta det existentiella obehaget. IS’ propaganda 

är i denna bemärkelse påtagligt meningsskapande. Att lyssna på nasheedmusik på tunnelbanan, 
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eller kolla på martyroperationer på YouTube, bidrar med mer än tidsfördriv och underhållning. 

Konsumenten erbjuds en kollektiv identitet och tillhörighet, som därtill tillskrivs extra laddning 

eftersom den befinner sig i kris – under attack. IS utlovar dessutom ett mer omfattande projekt 

än sina jihadistiska konkurrenter. Deras ambitioner är större. De bygger en civilisation, på 

profetisk modell. Att bidra till deras strävanden blir för vissa den ultimata meningsskapande 

processen. 

 

6.3. Tristess och spänningssökande 

6.3.1. Organiserade explosioner  

Inom kriminologiska studier har tristess berörts särskilt utförligt inom ramen för 

kulturkriminologin, ett forskningsperspektiv med tydliga kritisk-teoretiska rötter. För 

kulturkriminologin är det central att greppa de känslor som samspelar med olika former av 

kriminalitet – att förstå ”[the] seductions of crime” (Ferrell 2013:259f). Denna förståelse 

situationeras samtidigt i det moderna samhället, och de marknadskrafter som präglar det (ibid. 

2013:261f). En central del av kulturkriminologin är att förstå denna avvikelse just i dess 

dialektiska relation till det hegemoniska. Motståndet gentemot tristess kan således inte förstås 

frikopplat från samhällets bruk av tristess i fostrandet av social ordning (ibid. 2004:292). Det 

kulturkriminologiska perspektivet på den samhälleliga socialiseringen av människor, står 

därmed i skarp kontrast till ”the modernist ethos of each citizen’s meaningful, democratic 

participation in the construction of everyday life” (ibid. 2004:290). Tristessen växer istället 

fram genom att det unikt mänskliga, det oberäkneliga och personliga, inte ges utrymme inom 

samhällsmaskineriet (ibid.2004:290). Den moderna tristessen är ingen bieffekt, menar Ferrell, 

utan människors livssituationer “are boring precisely because they are systematically drained 

of human skill and possibility, devoid of the uncertainty and surprise that comes with human 

creativity” (ibid. 2004:294). Utrymmet för människors variationer och möjligheter, utraderas i 

en detaljstyrning av människans livsvillkor. Tristessens karaktär ligger således just i 

etableringen av det allomstädes närvarande, avhumaniserade och standardiserade tillvaron.  

I upproret mot tristessen ser Ferrell en politisk dimension. I linje med kritisk tradition placerar 

således Ferrell sig själv och analysen som en del av motståndet. Det är emellertid ett motstånd 

som inte är ordnat, utan snarare utgörs av organiserade explosioner – vars slutresultat måste få 

formas fritt (ibid. 2004:293). Studiet av kriminalitet, i relation till tristess, går således att förstå 
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just i termer av detta kaotiska motstånd. 8  Den kulturkriminologiska forskningen har 

kontinuerligt avtäckt ”criminal or criminalized groups busily inventing experiences that 

variously violate the modernist project of boredom” (ibid. 2004:293). Brotten föreställs ofta 

vara riktade mer gentemot tristessen, än mot människor eller egendom (ibid. 2004:293). 

Spänningskonstruktion i propagandan, med dess kaotiska karaktär av hot, våld, dramatik och 

ära, kan betraktas just som en sådan explosion – som ett radikalt, otyglat brott med vardagen 

reglerade karaktär. Konflikten som speglas i materialet har även en oreglerad karaktär, ett 

oberoende som skapar möjligheter och utrymme för självständiga initiativ. 

För Ferrell är spänningen emellertid inte ett mål i sig själv, utan ett medel för att nå det verkliga 

botemedlet mot den moderna tristessen – ”human engagement” (ibid. 2004:294). Utifrån detta 

kritiska perspektiv kan propagandans erbjudande om en tillvaro i kalifatet, som skiljer sig 

kvalitativt från livet i väst, således ses som ett löfte om något mer genuint. Det får sin styrka 

inte bara från det omkringliggande narrativet, utan från det västerländska samhällets artificiella 

karaktär. Och, interaktionen med propagandan – vare sig som konsumtion, spridning eller 

produktion, bär med sig ett löfte om något mer. Det transcendentala är knutet till såväl det 

gudomliga i deras anspråk, som det mänskliga i deras strävanden.  

Samtidigt behöver en mer kulturkriminologiskt förståelse av propagandans verkan grunda sig i 

mottagarnas sociala situationering. Men, för att förstå meningen i sociala situationer, behöver 

forskaren gå in i den aktuella situationen (ibid. 2013:264). Kulturkriminologins metodologiska 

ansats eftersträvar en återhumanisering av analysprocessen genom det direkta mötet med 

studieobjektet (ibid. 2004:296). Det har bidragit till en tyngdpunkt på etnografiska studier, just 

för att de är genomsyrade av “surprise and uncertainty” (ibid. 2004:297). Detta kontrasteras till 

konventionell kriminologi där “the sensuality of the criminal event [is] tabulated and footnoted” 

(ibid. 2004:296) – vilket inte vittnar om en faiblesse för kvantitativ forskning. Metodologiskt 

utgör detta en utmaning, eftersom en förståelse av tristessens roll hos propagandakonsumenter 

– utifrån ett kulturkriminologiskt perspektiv – skulle behöva bygga på ett möte med personerna 

i deras vardag, för att kunna greppa den situationsspecifika dynamiken.  

 

6.3.2. Motstrategier 

Kulturkriminologisk forskning har emellertid studerat strategier mot tristess inom andra 

samhällssegment. Genom etnografiska studier och djupintervjuer med poliser, datorhackare och 

                                                                 
8 Därmed inte sagt att Ferrell oavkortat betraktar kriminalitet som ett legitimt, önskvärt motstånd, utifrån ett 

subversivt perspektiv. 
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livstidsfångar, har Steinmetz, Schaefer & Green (2017:343, 355) visat hur tristessen fungerar 

som en drivkraft i olika sociala miljöer. De ser här tristessen som ett ständigt underliggande hot 

– en sorts tomhet som studiepersonerna strävar att fylla (Steinmetz, Schaefer & Green 

2017:344-349). Det är vad artikelförfattarna beskriver som tristessens dynamiska existens ”in 

a dialectic with excitement” (ibid.:342). De visar hur poliser bygger strategier för att hantera 

monotonin som omgärdar de mer eftertraktade spänningsmomenten. En del av detta är 

upprätthållandet av sin autonomi under arbetstiden, vilket gör det möjligt att fördriva tiden med 

sin mobiltelefon eller historieberättande. Detta blir sätt att hantera transportsträckor mellan de 

mer laddade ögonblicken inom polisarbetet (ibid.:346f). Hackarnas arbete är ofta monotont och 

frustrerande, men de finner en potentiell belöning i flowkänslan – ”an emotional state where 

time expands, external stimuli drift away, and workers lose themselves in their activities 

resulting in a sensationally rewarding experience” (ibid.:348f). Tillfredställelsen av att förlora 

sig själv i upplevelsen kan således motverka processens rutinartade karaktär (ibid.:350). 

Samtidigt utgör den illegala hackningen en upplevelse av ”norm and/or rule violation”, som 

fungerar triggande (ibid.:348f). Bland fångarna utgjorde tristessen ett dominerande tillstånd. 

Fängelser vilar på organiserad rutin, en form av ”boredom by design”, som förvärras av att 

bristen på stimulering även förlänger tidsupplevelsen (ibid.:350f). Denna enformighet har en 

tydlig destruktiv potential, vilket gör det nödvändigt för fångarna att utveckla strategier för att 

hantera tillvaron. Det kan handla om att finna aktiviteter som uppehåller dem, bilda 

vänskapsband, eller säkra tillgång till upplevda lyxartiklar (ibid.:350f). Likaväl kan 

externaliserad destruktivitet hos fångarna vara, om inte en strategi, så åtminstone en flykt från 

den tillvaro som personen inte lyckas hantera (ibid.:351). Steinmetz, Schaefer & Green menar 

att brottslighet och avvikelser ofta har förföriska kvaliteter, och således utgör en lockelse. Men, 

i samma bemärkelse utgör tristess “a negative space in experience and emotion” (ibid.:353) – 

en känsla från vilken vi flyr (ibid.:352). 

[I]f the phenomenology of crime involves seductive elements, it stands to reason 

that repulsive aspects—like boredom—can similarly be at play (Steinmetz, 

Schaefer & Green, 2017:354). 

Steinmetz, Schaefer & Green fokus är i hög grad situationell – på upplevelsen av att vara 

uttråkad i en situation. Det medför att tristessen måste förstås som en form av push-faktor som 

driver människor till att finna hanteringsstrategier, mer eller mindre medvetet. När 

uppmärksamheten inte upprätthålls automatiskt, eller förmås bibehållas medvetet, söker den 

efter utvägar. Tristessen utgörs således inte bara av frånvaron av uppmärksamhet – utan av ett 
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förnyat sökande efter någonstans att placera den. Propagandan gynnas här av att den är 

producerad just som en ”individual viewing experience”, som mottagaren kan nyttja 

självständigt (Lemieux & Nill 2015:143). Den utgör således en oberoende kognitiv stödstruktur 

som mottagaren, med hjälp av hörlurar och en mobiltelefon, kan tillgå närhelst hen vill. I 

anslutning till de ovan berörda strategierna, kan engagemang i propagandaarbetet även utformas 

påtagligt autonomt. Spridning eller produktion av material kan bedrivas väldigt självständigt, 

eftersom det i hög utsträckning utförs av oberoende aktörer som – även om de nominellt 

underkastar sig IS – reglerar sin egen interaktion, och bevarar en hög grad av oavhängighet 

(Winter 2015:34f). Det ger aktörerna kontroll över hur, när och i vilken utsträckning 

interaktionen sker – vilket befriar dem från en överordnad rationalisering av processen. Utifrån 

ett kulturkriminologiskt perspektiv bevaras således aktivitetens mänskliga potential. Det kan i 

denna bemärkelse även finnas en uttrycklig poäng med att engagemanget kvarstår som just 

digitala interaktionsformer, eftersom det begränsar möjligheten till överinseende och externt 

utövad kontroll – aktiviteten behålls därigenom i aktivisternas händer. 

Ytterligare en intressant aspekt här torde vara motivationsaspekten. Datorhackarna i Steinmetz, 

Schaefer & Greens studie (2017:348f) visade på en hög grad av medvetenhet om 

sysselsättningens mindre stimulerande sidor. Men, de ägnade sig likväl koncentrerat åt 

aktiviteten, då de hade en lika hög medvetenhet om den emotionella belöningen. Om tristessen 

utgör en drivkraft till mer långsiktig, självständig interaktion med jihadistisk propaganda, så 

kan det förutsättas att de upplever någon form av tillfredställelse genom processen – vilket 

samtidigt ger en upplevelse av aktiviteten som fundamentalt självvald.  

 

6.3.3. Edgework 

Motstrategierna kan även ta sig uttryck i strävan att skapa ”moments that transcend structures 

of boredom” (Ferrell 2004:298). Dessa ögonblick, och spänningen de medför, är tillfälliga. Det 

är upplevelser som upprätthåller sin ”human immediacy and outlaw excitement precisely 

because it does not endure” (ibid.:298). Här har kulturkriminologin använt sig av konceptet 

edgework – som centraliserar upplevelsen, inte den externa belöningen, i sin förståelse av 

frivilligt risktagande (Lyng 1990:852ff). Edgework tar sig uttryck i det medvetna uppsökandet 

av situationer som involverar ett påtagligt hot, där oförmågan att hantera situationen medför en 

allvarlig fara – vare sig mentalt eller fysiskt (ibid.:857). Häri speglas utövarens förmåga ”to 

maintain control over a situation that verges on complete chaos” (ibid.:859). Lyngs teoretiska 

premiss är spänningen mellan mänsklig spontanitet och socialiserade inskränkningar 
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(ibid.:864f). I en samhällelig situation som präglas av ”alienation and oversocialization”, 

tenderar människor att drivas till en kontinuerlig identitetsjakt – vilken ofta sker inom ramen 

för konsumtionssamhället (ibid.:870). De söker efter något autentiskt, något som känns äkta – 

vilket de samtidigt förvägras av marknadens artificiella karaktär. Edgework erbjuder här ett 

alternativ, en upplevelse som bär på autenticitet – som är ”concious, purposive, concentrated, 

physically and mentally flexible, and skillfull” (ibid.:861, 871). Utövarens bemyndigas genom 

sin förmåga att balansera situationens risker och emotionella stimuli. Edgework erbjuder 

härigenom en känsla av kontroll – av självet såväl som omgivningen – i en reifierad värld 

(ibid.:874, 877). I sin introducerande artikel fokuserar Lyng på extremsporter som uttryck för 

edgework, men senare forskning har utvecklat begreppets beröringspunkter (Lyng 1990:852ff; 

Lyng 2005). Av särskilt intresse här är Shays (2017) studie av rollspelare, som visar hur 

edgework, och därtill kopplad spänning och emotion, kan ha virtuella dimensioner (Shay 

2017:210). Identifikationen med en extern gestaltning kan således förmedla den utmanande 

situationen, genom karaktären. I förlängningen kan förhandlingen av ens självförståelse ske 

genom denna gestaltning (ibid.:209).  

Edgework som analytiskt koncept har potential att appliceras på IS’ propaganda, främst i fråga 

om produktion och spridning. För de som arbetar aktivt med att sprida IS’ material erbjuder 

engagemanget en påtaglig spänning – en känsla av att göra något förbjudet, att vara jagad, att 

undvika upptäckt. Detta förstärks av den samhälleliga laddning som IS för med sig. Det 

tabubelagda i att sprida eller producera jihadistisk propaganda kan medverka, som för hackarna, 

till att avlasta monotoni och upprätthålla uppmärksamheten på processen. Delar av 

verksamheten är även skicklighetsbetonad, såväl i fråga om att producera material, känna till 

system för disseminering, som att undvika upptäckt eller identifiering. De verkar i en pressad 

situation – som vi konstaterat, en föreställd civilisationskonflikt – där såväl internationella 

företag som nationella säkerhetstjänster försöker begränsa deras aktivitet. För vissa finns en 

påtaglig fara i att bli föremål för polisiär uppmärksamhet. Vi kan även föreställa oss att 

produktionsprocessen kan föra med sig en virtuell förhandling av självet – i linje med Shay 

(2017) – där aktivisterna upplever krigets laddning genom materialet som de skapar. De blir 

således en del av narrativet de skapar.   

Eftersom kulturkriminologin ser en koppling mellan tristess och ”[the] ever-spinning cycle of 

empty consumption” (Ferrell 2004:291), medför det också att gränslinjerna mellan ”the 

criminal [and] the consumer” (ibid.:294) är tunnare än vad som först kan föreställas. Problemet 

uppstår eftersom ”[the] commodified avenues promising to mitigate monotony” utgör en 
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återvändsgränd, samtidigt som många av strategierna som står utanför den samhälleligt 

legitimerade konsumtionsapparaten ofta stämplas som osäkra eller kriminella (Steinmetz, 

Schaefer & Green 2017:356). Tristessen öppnar således för möjligheter – ”[it] presents an 

experiential moment situated between the poles of seduction and repulsion, utopia and dystopia, 

deviance and conformity” (ibid.:355). Genom sina motstrategier försöker aktörer ta kontroll 

över sin tid och sitt liv, i ett samhälle som gör detta allt mer svåråtkomligt (ibid.:356). Tristessen 

är således intimt sammanbunden med autonomi och makt. I denna bemärkelse är 

konsumenterna av jihadistisk propaganda inte särskilda från samhället. De utgör inte något 

väsensskilt, och de drivs inte av något väsensskilt. Genom interaktionen med propagandan 

försöker de bryta med tillvaron och ta kontroll över sin identitet. Interaktionen blir således en 

form av självbekräftelse – en motståndshandling. Det blir ett ögonblick av autenticitet – en 

kontakt med något som går utöver vårt samhälle, och som samtidigt marknadsför sig som just 

det. 

 

6.4. Tristess och våldets aktörskap 

6.4.1. Krigets potential 

Jorg Kustermans och Erik Ringmar (2011) berör sambandet mellan tristess, upplevelsesökande 

och en mer generell våldsfascination. Analysens utgångspunkt är föreställningen om det 

berövade aktörskapet som en grundläggande del av den moderna tristessen. Det är en maktlös 

spegelbild som hånfullt stirrar tillbaka på den moderna, självförverkligande människan – 

snarare en passiv, oengagerad resenär, än en aktiv skapare av sin framtid (Kustermans & 

Ringmar 2011:1776f). Det rör sig inte om en absolut maktlöshet – en fullständig frånvaro av 

kausal energi – utan snarare ”the experience of meaningless agency” (ibid.:1778). Fokuset 

ligger inte på vare sig tristessbenägenhet eller en specifik situationsbunden tristess, utan på en 

existentiell sinnesstämning – där modernitetens vardagliga tillvaro inte längre förmår fånga och 

engagera (ibid.:1776). Det är ett resonemang som är snarlikt vad vi såg hos Barbalet (1999) i 

6.2., men det som särskiljer Kustermans & Ringmars resonemang är laddningen häri. 

Avsaknaden av meningsfullt aktörskap medför att krig och våld har potentialen att bli ”glorified 

as a means of restoring our ability to act” (Kustermans & Ringmar 2011:1775). Våldet blir en 

nyckel till att återupprätta aktörskapet – såväl individuellt som kollektiv. Det är en våldsamhet, 

menar Ringmar & Kustermans, som ”contains the hope that in war, not only the bored agent, 

but also society as such, will transcend themselves” (ibid.:1778). Kopplingen mellan tristess 

och våld visar sig i överträdelsen. Människors reaktioner på tristess kan skifta, men en 
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återkommande tendens är att ”boredom makes us dream dreams of transgression” (ibid.:1782). 

Dessa överträdelser kan ske på olika sätt, och ofta i tredje person – genom att betrakta 

gränsöverträdelser i filmer, utföra dem i tv-spel eller höra dem i musik. Transgressionen sker 

härmed i en imaginär medial föreställningsvärld. Det kulturella utbudet som följde med 

moderniteten, ökade också tillgängligheten av denna typ av överträdelse (ibid.:1782f). Ringmar 

& Kustermans exemplifierar sitt resonemang med europeiska föreställningar innan och i början 

av första världskriget. En romantiserad föreställning om krigets estetiska lockelse bidrog till att 

tillskriva kriget en renande, transcendental essens. Kriget blev härigenom ett sätt att överstiga 

den individuella meningslösheten (ibid.:1784). 

The young recruits wanted to be part of a great historical event. They looked 

forward to adventures, they wanted their resolve and their courage to be tested; 

they hoped for glory, or at least for a glorious death.[…] War was going to 

empower them; restore a sense of agency to their […] lives. This imagined war, 

to be sure, was not a war anyone had personally experienced. In fact, very few 

of the soldiers in 1914 had personal memories of warfare. Instead the war they 

went off to fight was a war they repeatedly had imagined in their transgressive 

fantasies (Kustermans & Ringmar, 2011:1785). 

Deras föreställningar om krigets karaktär speglade periodens populärkulturella krigsskildringar 

(ibid.:1785). Artikelförfattarna berör även de moderna implikationerna av kopplingen mellan 

tristess, transgressioner och våld. Unga män drömmer om gränsöverträdelser även idag, och 

precis som i början av 1900-talet erbjuder media ett utlopp för deras fantasier. Medielandskapet 

må se annorlunda ut i jämförelse med 1800-talet, men ”the main genre, however, is the same: 

romantic quests, filled with heroic accounts of violence” (ibid.:1789).  

Det är teman som återkommer i den jihadistiska propagandan. Här formuleras en bild av 

krigsupplevelsen som bär på de traditionella, romantiserande dragen – gott mot ont, ära, hjältar, 

brödraskap, spänning, action, uniformer och vapen. Genom propagandan ges mottagarna 

möjlighet att leva ut sina fantasier, därtill inom ett nominellt islamiskt ramverk. Att 

propagandan knyter an till mottagarnas populärkulturella referensramar – såväl i fråga om 

professionell redigering som Hollywoodaktig action – gör den lättare att relatera till. 

Mottagarna ges här tillgång till en digital arena för överträdelse – antingen genom att föreställa 

sig tillvaron som utspelar sig i propagandan, eller genom att delta aktivt i dess spridning. 

Mediekonsumtionen blir därigenom ett sätt att undkomma tristessen, men den har även en 

förberedande potential. Den ger drömmaren tillgång till en föreställningsvärld som får 

funktionen av en mental träningslokal (ibid.:1789). 
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Kustermans & Ringmar knyter här an direkt till frågan om jihadistisk radikalisering. Den unga, 

radikaliserade muslimen i Europa idag är inte en skolad teolog. Han är mer sannolikt arbetslös 

och del av en alienerad social subkultur. Det är unga män, “chasing dreams of glory” 

(ibid.:1789). Genom propagandan ikläder sig våldet, kriget och civilisationskonflikten modern 

skepnad – men de bibehåller sin självbejakande, gränsöverskridande och renande karaktär. 

Våldet och brutaliteten är en del av det. Vi såg det i propagandans tematiska konstruktion. 

Våldets roll för att återta aktörskapet är påtagligt explicit i propagandan. Det är genom kriget 

som kollektivet – och den kollektivt knutna identiteten – kan räddas. Vägen från förnedring och 

underkastelse, till ära och dominans, går just genom våldet. Det är också IS som utövar (det 

rättfärdiga) våldet – det är de som förverkligar aktörskapet (Zelin 2015). Mottagaren erbjuds 

att identifiera sig med rollen som segrare, som vinnare. Det har en stark dragningskraft. Eller, i 

artikelförfattarnas ord: “[t]error, for the perpetrator, is very empowering” (Kustermans & 

Ringmar, 2011:1789). Den våldsamma hämnden, blir i samma bemärkelse en bekräftelse av det 

kollektiva aktörskapet – i direkt relation till den föreställda utgruppen, som hålls ansvarig för 

ingruppens underordnade situation. 

Kustermans och Ringmar menar att tristessen, som emotion, får sin politiska betydelse först i 

aggregerad form – som uttryck för en bredare sinnesstämning i en sociokulturell gemenskap 

(ibid.:1778f). Det är en gemenskap som inte nödvändigtvis följer nationsgränser. Emotioner har 

potentialen att vara i grunden gränslösa – fragmenterade inom nationer och kulturer, men 

samtidigt bindas samman internationellt (ibid.:1779). Ska vi förstå den bredare interaktionen 

med, eller genomslaget av, IS’ propaganda, är det således nödvändigt att förstå inom vilken 

samhällelig sinnesstämning den lättast etableras – vilket förutsätter analyser av mottagare och 

målgrupper. Ringmar & Kustermans betraktar emellertid inte tristessen, eller “the public 

mood”, som drivande eller centrala faktorer – snarare som möjliggörande. De utgör en 

resonansbotten gentemot vilken andra faktorer kan accentueras (ibid.:1790). 

 

6.4.2. Det artificiella våldet 

I en senare artikel går Kustermans in i en kritisk dialog med sin och Ringmars tidigare 

behandling av tristessens koppling till våld (Kustermans 2017). Kustermans menar att 

förklaringsmodellerna som knyter samman modernitet, tristess och våld, inte håller – utan 

snarare är uttryck för en moraliserande diskurs, där tristess framhålls som en drivande faktor 

bakom våldsamheter eller destruktivitet (ibid.:10f). Kopplingen mellan tristess och våld bör 

vara starkare än att tristess kan påverka människor till att bli tillfälligt våldsamma, om 
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sambandet ska tillskrivas analytisk betydelse (ibid.:4). Våldet må framträda som en väg till 

återupprättat aktörskap, men det rör sig om ett våld som är ”un-real” – per definition 

ickematerialiserat (ibid.:2). Tristessens jakt på det nya, och det nya nya, speglas även i dess 

relation till våld. Utvecklingen är inte nödvändigtvis en mot mer våld, utan snarare mot ett mer 

invecklat – mer verklighetsfrämmande – våld. Det här är en av Kustermans centrala poänger, 

att tristess inte föder våld, utan konstgjordhet. Människors hämningar mot våld medför även att 

tristessen främst bidrar till en önskan om våldets abstrakta erfarenhet. De drömmer om våldet 

– men som något artificiellt, avgränsat och externt (ibid.:4). 

Kustermans vänder sig även mot sin och Ringmars tidigare referenser till sinnesstämningar 

inför första världskriget. Dessa speglade snarare ett specifikt segment av populationen, och 

brast kraftigt i representativitet (ibid.:7f). Han strävar här efter att destabilisera kopplingen 

mellan tristess och våld – genom att visa hur något så våldsamt som krig kan vara kopplat till 

ett betydligt mer komplext känslospektrum. I den omfattning kriget lockar, så är det inte våldet 

som är den drivande faktorn – det är känslan av att vara i krig. Smattrandet av kulsprutor, 

upplevelsen av att bära vapen, av att bli en hjälte (ibid.:8f). 

Kustermans resonemang må utgöra en utmaning för tristess som drivkraft för våld, men det 

bekräftar samtidigt relationen mellan tristess och interaktionen med våldsamheter. Propagandan 

behöver inte erbjuda ett våldsamt deltagande, det räcker det att våldets aktörskap är 

stimulerande nog för att fånga deras uppmärksamhet. Propagandaproducenten eller –spridaren, 

behöver inte delta fysiskt i våldsamheter – de återskapar sitt aktörskap, och deltar i upplevelsen, 

genom att konstruera och förmera den. Delar av IS’ explicita brutalitet bär även på en tydlig 

artificiell karaktär – en teatralisk, regisserad dimension. De har härigenom erbjudit en 

våldkonsumtion som ständigt förnyat sig, på ett påtagligt överlagt sätt (Winter 2017). Vare sig 

tristess triggar ett sökande efter våldets aktörskap, eller våldets konstgjordhet, står båda delar 

att finna i IS’ propaganda. Den ger människor möjlighet att drömma om våldets och krigets 

potential – men även att förbereda sig mentalt genom att leva sig in i en romantiserad 

föreställning av krigets karaktär.  

7. Slutdiskussion 

Möjligheten att konstruera en samlad syntes av de skilda forskningsområdena är inte given, och 

har inte heller varit en uttrycklig strävan med uppsatsen. Det är emellertid inte svårt att, med 

utgångspunkt i tristesslitteraturen, konstruera en idealtypisk, tristessdriven konsument av IS’ 

propaganda. Vi kan föreställa oss en lättuttråkad person med narcissistiska tendenser, som 
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upplever att omgivningen inte är tillräckligt stimulerande, och som i interaktionen med 

propagandan finner såväl en laddad meningsfullhet, ett löfte om något genuint och transcendent, 

en betydande spänning, och ett bemyndigande av sin aktiva potential – vilket samlat bidrar till 

att rikta och koncentrera hans uppmärksamhet. 

Det finns inte nödvändigtvis ett analytiskt behov av att tolkningsmodellerna ska samverka i en 

helhet. Vår föreställning om tristessens konceptuella potential vilar i grunden på hur vi förstår 

begreppet. Skilda teoretiska premisser, och sätt att konceptualisera tristess, styr dess inriktning 

och analytiska användningsområde. Ringmars teoretiska förståelse för tristessens koppling till 

uppmärksamhet har förmåga att binda ihop skilda aspekter av tristessen som drivkraft – utifrån 

hur den fungerar som en katalysator i en process där människors uppmärksamhet fångas, 

stimuleras och bibehålls. Det må även finnas beröringspunkter mellan de olika temana som 

behandlats inom tristesslitteraturen, men de bidrar framförallt med skilda perspektiv på hur 

propagandans etablering kan tolkas och förstås.  

Den psykometriska forskningen har möjlighet att belysa vilka egenskaper och emotioner som 

är mer utbredda bland människor med högre tristessbenägenhet. Det är känslomässiga särdrag 

som kan ha betydelse för den emotionella etableringen av propagandans problemformulering – 

likväl som dess förespråkade lösning. Så är även fallet med de narcissistiska tendenserna till 

offerskap, som matchar väl med propagandans etablering av den kollektiva identitetens 

utsatthet. Hur vi tolkar dessa relationer beror samtidigt på hur vi förstår den externa 

tristessbenägenheten – som en attributionstendens, ett högre stimulibehov, eller en mer 

stimulifattig tillvaro – då det är här vi ser den starkaste kopplingen till negativa emotioner.  En 

externaliserad attributionstendens, har potentialen att göra en person mer mottaglig för löften 

om externa lösningar, eftersom det finns förväntningar på anpassning från omgivningen.  

Tristessens relation till meningsskapande processer kan samtidigt hjälpa oss förstå varför 

människor söker sig till, och stannar kvar, i interaktionen med propagandan. Tristessen erbjuder 

här en existentiell drivkraft i riktning mot såväl mer meningsfulla aktiviteter, som att tillskriva 

sina aktiviteter mening. Propagandan blir en form av meningsskapande resurs, som till följd av 

dess utformning kan tillgås vid behov. IS’ civilisationskonflikt erbjuder ett kraftfullt narrativt 

ramverk för meningstillskrivning – som utifrån Ringmars perspektiv binder upp 

uppmärksamheten – varigenom den kollektiva identiteten förstärks, samtidigt som interaktion 

med propagandan ges starkare laddning.  

Kulturkriminologins syn på tristessens ursprung i ett överinstitutionaliserat samhälle, kan bidra 

till att belysa förankringen av det utopiska narrativet, med dess existentiella löfte. Men, 
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propagandans genomslag kan även förstås av dess kaotiska karaktär – hur det oreglerade och 

vilda i krigsframställningen kan erbjuda en kontrast mot det omgivande samhällets reglering. 

Kulturkriminologin kan även hjälpa oss att greppa de specifika interaktionsmönster som vi ser 

i anslutning till IS’ propaganda, med fristående aktörer som agerar självständigt från – om än 

samordnat med – en organisatorisk hierarki och kravbild. De behöver således inte upprätthålla 

sin uppmärksamhet i en snävt reglerad miljö. Härigenom bevarar de sitt oberoende, och behåller 

i den bemärkelsen sin autonomi.  

Edgework som koncept är inte utvecklat för propagandakonsumtion, men det kan bidra till en 

förståelse av hur lusten och spänningen fungerar i dynamik med tristess och uppmärksamhet. 

Begreppet har även en analytisk potential i förståelse för de spänningsmoment som är 

inblandade i propagandadissemineringen. Aktivisterna placerar sig i en tillvaro med påtaglig 

laddning, med en överhängande hotbild, där de måste navigera en komplex digital miljö i 

spridandet av propagandan. Om de misslyckas kan de exponera sin eller andras identitet, eller 

riskera rättsliga påföljder. Det är en social kontext som medför ett omfattande behov av 

fokuserad uppmärksamhet, vilket binder upp aktörens kognitiva processer. 

Tristessens relation till våldets aktörskap – vare sig det är reellt eller artificiellt – säger något 

om våldets lockelse. Sammanhanget är tydligt i IS’ propaganda. Den islamiska gemenskapen, 

nedtryckt och förnedrad, återtar sin rätt och sin stolthet genom våld. De reser sig med vapen i 

handen. Propagandan erbjuder i denna bemärkelse ett bemyndigande av mottagaren – förutsatt 

att hen accepterar IS’ identitetskonstruktion.  

Stora delar av detta är emellertid inte något nytt. Propagandans identitets- och 

meningskonstruktion har lyfts fram i tidigare forskning (Ingram 2016). Men, vad 

tristesslitteraturen öppnar för är möjligheten att få en djupare förståelse för mottagarsidan – hur 

tristess kan förstås som drivkraft. Samtidigt bör de olika perspektiven i litteraturen lämpligen 

inte förstås som isolerade drivkrafter, de tar sig uttryck i ett sammanhang – i relation till en 

mångfald av faktorer. 

En studie av tristess kan samtidigt lätt framstå som en studie av något helt annat. Har inte den 

här uppsatsen kretsat kring emotioner, meningssökande, spänning, våld och aktörskap – snarare 

än tristess? Det intressanta med tristessen är kanske inte nödvändigtvis tristessen i sig. Vi kan i 

hög grad förstå tristess som just ”a negative space” (Steinmetz, Schaefer & Green 2017:353). 

Vare sig det är i fråga om uppmärksamhet, mening, spänning eller aktörskap, är den i grunden 

innehållslös. Dess relevans framgår när människor försöker fylla tomheten – eller kringgå den 

– och genom de dynamiska relationsmönster som härigenom uppstår. Tristessen är således av 
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intresse, och kan bidra till en utökad förståelse av jihadistisk propaganda, just till följd av hur 

den knyter an till centrala emotioner och sinnesstämningar. Vad tristessforskningen likväl 

påkallar – via olika vägar – är ett behov av att förstå tristess som en drivkraft i sin egen rätt, 

även om den inte verkar isolerat. 

Det här har inte varit en fullständig, systematisk redogörelse av vare sig IS’ propaganda, 

tristesslitteraturen eller dess beröringspunkter. Uppsatsen har eftersträvat att undersöka 

möjligheter inom ett nytt fält, snarare än att ge definitiva svar. Den har, likt Kustermans & 

Ringmars artikel (2011), eftersträvat en tankeväckande, explorativ dimension.  

En fördjupad studie skulle lämpligen utgå från ett enskilt teoretiskt perspektiv – för att 

möjliggöra en mer grundläggande förståelse för tillståndet eller benägenhetens inverkan. Det 

finns därtill ett behov av empirisk forskning. Frånvaron härav utgör en av studiens 

begränsningar. Vidare studier skulle sannolikt gynnas av en målgrupps- eller mottagaranalys, 

för att kunna närma sig de sociala villkor inom vilka dessa verkar. Att kartlägga negativa 

utrymmen, tomheter, i människors liv är emellertid inte enkelt. Forskning på tristess som 

drivkraft bär således med sig en inneboende komplexitet, såväl teoretiskt som praktiskt. 
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