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Et af de mest centrale problemer inden for de seneste 30 års forskning i sociale bevægelser har 

været at forklare, hvorfor nogle mennesker vælger at tage del i aktivisme, mens andre – flertallet – 

ikke gør det. Forskningen har primært fokuseret på den rød-grønne og rettighedsaktivismen. I den 

nuværende situation er der imidlertid en voksende interesse for radikaliserings- og 

rekrutteringsprocesserne i forbindelse med islamistisk aktivisme. Indtil nu har man kun beskæftiget 

sig sporadisk med religiøst inspireret aktivisme inden for forskningen i sociale bevægelser. Heller 

ikke forskningen i politisk islam – et akademisk vækstområde siden 11. september – har indgået i 

en systematisk dialog med litteraturen om sociale bevægelser. Med henblik på at skabe mere 

tværfaglig debat præsenterer dette paper en oversigt over de eksisterende teorier og resultater inden 

for forskningen i sociale bevægelser, som drejer sig om aspekter ved rekruttering og radikalisering. 

Med baggrund i denne oversigt fremlægger paperet en foreløbig liste over områder, hvor teorier om 

sociale bevægelser kan være særlig frugtbare i forhold til en analyse af islamisk aktivisme og 

radikalisering. Paperet skelner mellem fire forskellige typer forklaringer på rekruttering og 

radikalisering: 1) Individuelle eller social-psykologiske forklaringer; 2) relationelle eller 

netværksbaserede forklaringer; 3) strukturelle forklaringer og 4) medie- og diffusionsforklaringer. 
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