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Sammanfattning 
 

2016 utnämnde den svenska regeringen en nationell samordnare för att lägga upp en strategi mot 

våldsbejakande extremism (Regeringskansliet, 2016). Då studien syftar att studera om begreppet 

terrorism är rasifierat och huruvida terrorism beskrivs med hänsyn till fördomar om människors 

bakgrund eller ursprung - gör författare en analys kring hur Regering framställt och framställer 

Våldsbejakande Extremismen. Undersökningen tar sin teoretiska utgångspunkt i Robert Miles 

(1989) rasifieringsteori, och studien använder en kvalitativ innehållsanalys som metodval. 

Genom att undersöka offentliga dokument som regeringen publicerat i arbetet mot 

våldsbejakande extremism konkluderar analys att rasifiering förekommer i användningen av 

”terrorism” till följd av att Våldsbejakande islamistisk extremism sammankopplas kulturella- och 

religiösa föreställningar som inte delar samma värdegrund som Västvärlden. Studiens slutsats är 

att analysens resultat, som understöds av tidigare forskning, påvisar att den politiska kontexten 

tar ställning i de olika typerna av våldsbejakande extremism.  

 
Nyckelord: Rasifiering, Våldsbejakande islamistisk extremism, Vitmaktmiljön, Våldsbejakande 

Extremism, och Vänsterautonoma Miljöer. 

 

  



 

 

Abstract 
 

In 2016, the Swedish Government appointed a national coordinator to set up a strategy against 

violence-making extremism (Regeringskansliet, 2016). When the study aims at studying whether 

the concept of terrorism is racially and whether terrorism is described with regard to prejudices 

about people's background or origin, the author makes an analysis of how Government produces 

and produces violence-violent extremism. The study takes its theoretical basis in Robert Miles 

(1989) Theory of Reason, and the study uses a qualitative content analysis as method selection. 

By examining public documents published by the government in the work on violence-violent 

extremism, analysis concludes that racism occurs in the use of "terrorism" as a result of violence-

violent Islamic extremism interconnecting cultural and religious beliefs that do not share the 

same value base as the Western world. The study's conclusion is that the results of the analysis, 

supported by previous research, show that the political context takes a position in the various 

types of violence-fighting extremism. 

Keywords: Racism, Radical Extremism Islamic Environment, White Power Environment, Radical 

Extremism violence, and Western socio- economic environment.  
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1. Inledning 

 

Begreppet rasifiering beskriver individer som, med anledning av deras yttre, blir attribuerade 

rastillhörighet och karaktärsdrag (Essed,1991; Des Los Reyes et al., 2005; Molina, 1997). 

Rasifiering avser en samhällskonstituerande process som delar in individer i kategorier och 

organiserar dem hierarkiskt med hänsyn till föreställningar om rasskillnader (Molina 1997). 

Antagandet om rasifiering är baserat på att ras och etnicitet är sociala konstruktioner (Garner, 

2010; Miles 1989; Miles, 1993).  

Garner (2010) förklarar att ”ras” som ett begrepp har koppling till socialkonstruktionism. För en 

djupare förståelse och uppfattning av ”rasens” sociala innebörd undersöker Garner (2010) 

bakomliggande processer som ger begreppet en laddning i specifika kontexter. Rasifiering är en 

föränderlig process och ett användbart begrepp för att analysera inverkan av ”ras” i samhället.  

Att bli rasifierad är också föränderligt, enligt författaren Neergaard (2006) är det i första hand 

människor som inte hör till Europa som blir rasifierade i västvärlden (Garner, 2010; Neergaard, 

2006). I västvärlden har ordet ”Europa” blivit ett kollektivt begrepp som identifierar ”Oss”. Det 

leder till ett ”Vi och dem”-koncept (Mattsson, 2005) som skapar ett förhållningssätt där 

européerna ställs emot ”de andra” (Said, 1993). I rötterna på den europeiska kulturen vilar en 

stark grund av hegemoni som, både inom och som sträckt sig utanför Europa, grundar sig i idén 

att den europeiska identiteten är överlägsen i förhållande till alla andra (Said, 1993).  

Said (1993) menar generellt att ”Vi och dem”-tanken är påtagligt i diskussionen om européer och 

folk från Orienten. Historiskt var Orientalerna kulturellt och rasmässigt underlägsna européerna. 

De västerländska stormakterna underordnade raser för att ge sig själva de bästa möjliga 

förutsättningarna (Said, 1993). Därför menar Said (1993) att "Orienten" har fått en negativ 

bemärkelse och svartmålats. Som västvärldens motbild representerar Orienten motsatt kultur, 

motsatt förhållningssätt och bakgrund (Said 1993). Mattsson (2005) menar på att ”Vithet som en 

strukturellt privilegierad position” måste ses i relation till andra ståndpunkter och fenomen. Då 

rasism kan tolkas på många olika sätt, kan vithet uttrycks i form av diskurser och 

betydelsesystem med kopplingar kring hur terrorism beskrivs och ageras på (Mattsson, 2005). 



2 
 

1.1 Bakgrund 
 

FN:s förra generalsekreterare Kofi Annan sa: ”Den enes terrorist kan vara den andres 

frihetskämpare” (Kumm, 2008). Detta koma att göra att ”terrorism” som ett begrepp började 

ifrågasättas. Vad är terrorism egentligen? (Kumm, 2008). Beroende på vem frågan ställs till kan 

svaret differentiera. Begreppet ”terrorism” i de äldre uppslagsböckerna definierar ordet i relation 

till skräckvälde (Kumm, 2008). Att försöka nå makt genom att sätta skräck i samhället (Kumm, 

2008). Kumm (2008) menar på att terrorister är individer som oftast är i underläge som genom 

våld vill få sin vilja igenom. Vidare menar Kumm (2008) att dessa individer tenderar att ha en 

åsikt om att ”alla andra” är onda utom de själva. Att oskyldiga människor mördas anses inte 

heller vara något utmärkande, inom terrorismens välde är få civila oskyldiga (Kumm, 2008). 

Terrorister anser i allmänhet att deras agerande och handlingar är rättfärdiga. Andra med olika 

moral och etik än de själva förtjänar att mördas (Kumm, 2008).   

1.2 Nutidens Terrorism 
 

Sedan Nihilisternas tid har nutidens terrorister utvecklats i sitt tänkande. Det enfaldiga intresset 

att nå makten med våld är inte det enda på agendan (Kumm, 2008). Utan idag är kommunikation 

ett väsentligt verktyg för terroristerna att framföra budskap. Deras främsta mål har således blivit 

att erhålla världen som åskådare för att få gehör för de politiska förändringar som dem kräver 

(Kumm, 2008). Kommunikationen som terroristerna bedriver kräver ett slags samarbete med 

media, och den tidigare brittiska premiärministern Margaret Thatcher påpekade detta. Thatcher 

förespråkade att hindra medierna från att ge den irländska terrorgruppen, IRA tillgång till 

världsscenen under det tidiga 1980-talet. Redan då pratades det om att på detta sätt strypa 

faktorer som gav terrorism syre (Kumm, 2008). Men det var först 2001-09-11 som förändrade 

synen på terrorism för alltid. Kumm (2008) menar på att det finns tre viktiga tidpunkter i 

världen: före Kristus, efter Kristus och 2001-09-11. 9/11 representerar dagen då terrorism inte 

bara hotade USA utan även hela den västerländska demokratin. Usama Bin Ladin med hjälp av 

terrornätverket al-Qaida som låg bakom attacken (Kumm, 2008), trots att terrorismen inte är 

något nytt fenomen följer en lång lista av oro och terroråtgärder efter 9/11 som belyser att vem 

som helst kan drabbas (Kumm 2008). 

  



3 
 

1.3 Problemformulering 
 

Terrorism är ett fenomen, såväl som begrepp som sätter skräck i vanliga medborgares liv 

(Kumm, 2008). För terrorister handlar det om att uppnå sina mål genom våld och hot och efter 

9/11 då ett av de största terrordåd i terrorismens historia skedde förändrades hela världen. Att 

9/11 var ett direkt angrepp mot stormakten USA kom som en chock. Ingen anade att något 

sådant skulle inträffa i ett land som USA (Kumm, 2008). Däremot är terrorism ett gammalt och 

väl erkänt fenomen. Redan under 1800-talet satte ryska anarkister och nihilister skräck hos 

befolkningen genom våld. År 1881 mördades Alexander II (Kumm, 2008), och kommande 

decennier inträffade flertalet attacker gentemot makthavande personer, presidenter, 

premiärministrar och kungligheter (Kumm, 2008).   

Problematiken är dessvärre att 9/11 markerar ”utlänningar” som ett hot (Pratt, 2005). Djik (2005) 

menar på att den västerländska rasism som finns idag främst grundar sig i eftermatematiken av 

9/11 (Djik, 2005; Pratt, 2005). Rasismen är specifikt inriktad på kulturella skillnader som 

synliggörs i avvisandet av islam, och muslimsk fundamentalism som förvärrades på grund av 

terrorattackerna 9/11 och samtliga terrorattacker som följde därefter (Djik, 2005).   

Problematiken är att etnisk diskriminering av minoriteter i Västvärlden har följt, som utgör 

strukturell diskriminering av folkgrupper, som inte är västerländska. De leder till att dessa 

individer känner sig förföljda och misstänkliggörs på grund av fördomar kring deras bakgrund 

och/-eller ursprung (Kumm, 2008). Utifrån denna studies teoretiska utgångspunkt och 

analysmaterial kommer fenomenet ”terrorism” att studeras. Hypotesen är att studiens resultatdel 

identifierar fördomar och mönster i den svenska offentliga diskursen om människors bakgrund 

och ursprung med kopplingar till den hegemoniska synen på terrorism. 

1.4 Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka om begreppet ”terrorism” i den svenska offentliga 

diskursen är rasifierad. För att besvara studiens syfte formuleras följande frågeställning: 

 Är begreppet terrorism i den svenska offentliga debatten rasifierad? 
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1.5 Disposition och Avgränsning  
 

Kapitel ett innehåller Inledning och Bakgrund till ämnet terrorism samt Syfte och Frågeställning. 

Kapitel två innehåller ett avsnitt om Tidigare Forskning med relevans för studiens ämnesområde 

(och en beskrivning av den nationella samordnarens handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism i Sverige). Avsnittet presenterar också studiens Teoretiska Utgångspunkt med grund i 

rasifieringsteorin. Kapitel tre innehåller Metod; ett metodavsnitt där val av metod, datainsamling, 

motivering av val av metod, analys av data, urval och avgränsning redogörs. Därefter följer 

studiens Resultat och Analys där resultatet presenteras och analyseras med hjälp av teman som 

identifierats i de offentliga dokumenten. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat.  

Begreppet rasifiering är centralt i denna studie eftersom författare utgår ifrån detta begrepp i det 

teoretiska perspektivet. I teoriavsnittet används Robert Miles förklaring av begreppet rasifiering 

utifrån boken Racism (1989).  

Studien är avgränsad till litteratur från Västvärlden med relevans för studiens syfte. Jag har varit 

noga med att värdera samtliga källor i den tidigare forskningen och gjort avgränsningar kring att 

inte använda källor med partiska sändare. Denna avgränsning har gjorts genom att undvika 

artiklar i dagstidningar som olämpliga auktoritativa källor. Däremot hade vissa källor som dessa 

kunnat vara lämpliga för att exemplifiera rasifiering, men detta har uteslutits. Vidare avgränsning 

kring urval av material förklaras i studiens metodavsnitt. 
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2. Tidigare forskning 

 

I denna del presenteras tidigare forskning med relevans för studien, samt teoretisk referensram 

som vidare kommer att vara underliggande stöd i studiens analysdel. Därmed får läsaren djupare 

förståelse kring studiens frågeställning och vad tidigare forskning studerat kring den. 

 

2.1 Rasism, Rasifiering & Strukturell Diskriminering 
 

Irene Molina (2005) diskuterar begreppet rasifiering lite djupare i texten ”Bortom Vi och Dem- 

ur statens offentliga utredningar angående makt, integration och strukturell diskriminering”. 

Diana Mulinari och Anders Neergaard gör en analys utifrån begreppet rasifiering om relationen 

mellan LO och fackligt aktiva invandrare då författarna menar att denna grupp marginaliseras 

(Mulinari & Neergaard, 2004). Vidare används Edwards Saids (1993) bok Orientalism som 

utifrån ett historiskt perspektiv beskriver västvärldens föreställningar om orienten.  

Irene Molina resonerar för hur ”terrorism” som begrepp tillämpas för att förklara diskriminering 

i det svenska samhället (Molina, 2005). Hon diskuterar vidare rasifiering i världen och i det 

svenska samhället. Enligt Molina medför rasifiering kategoriseringar, tankemodeller och 

associationer som skapar rangordning mellan människor som ett naturligt inslag i sociala 

relationer såväl som maktstrukturer (Molina, 2005). Begreppet ”ras” har använts som tema i 

struktureringen av maktförhållanden både lokalt och globalt (Molina, 2005). Huruvida 

påståenden görs, att ras utgörs av en ideologisk konstruktion med materiell förankring, menar 

Molina (2005) att samtliga behöver erkänna att detta tema har rötter i själva produktionen av 

sociala meningar (Molina, 2005). Denna insikt är av stor betydelse och utgör en viktig 

förutsättning om ett samhälle på nationell nivå ska bekämpa strukturell diskriminering (Molina, 

2005).  

Vidare menar Molina (2005) att begreppet ”rasifiering” har en socialkonstruktivistisk teoretisk 

uppkomst.  I texten Bortom Vi och Dem menar Molina att socialkonstruktivism förklarar hur 

människor står i förhållande till de socialt konstruerade företeelserna, dvs. världen som den 

framstår i våra sinnesintryck (Molina, 2005). Det handlar om hur socialkonstruktivism utvecklats 

för individen och sedan implementerats i ett samhälle med hänsyn till samhällsklasser, kultur och 

normer (Molina, 2005). Enligt Molina finns det två olika förståelseformer för rasifiering: en 
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samhällskonstituerande process eller ett system som styrs av samhället – dvs. att samhället delas 

upp och organiseras hierarkiskt utifrån föreställningar om rasskillnader (Molina, 2005).  

Vidare var Frantz Fanon en av de första som använde begrepp rasifiering i hans bok Jordens 

fördömda. Han lägger fram sina argument angående de europeiska kolonisternas uppfattning om 

att Afrika inte hade någon kultur (Fanon, 2007). Fanon hävdar att de europeiska kolonisternas 

uppfattning grundade sig på fördomar mot de individer som levde i de afrikanska före detta 

kolonierna (Fanon, 2007). Molina (2005) menar därmed att rasifierade individer endast är 

begripliga i ett samhälle där föreställningar om ras är ett grundläggande element av 

samhällsinstitution och samhällsliv (Molina, 2005; Mulinari & Neergaard 2004). Rasismen är en 

uppsättning sociala processer som leder till skapandet av rasifierade grupper (Mulinari & 

Neergaard 2004). Begreppet rasifiering visar på processer i vilken den moderna nationalstaten 

betonas i relation till dess exkluderande former för medborgarskap och tillhörighet (Mulinari & 

Neergaard 2004; Neergaard, 2006). Genom rasifieringsprocesser och rasism legitimeras den 

sociala ojämlikheten (Molina, 2005; Mulinari & Neergaard 2004; Neergaard, 2006). 

Enligt Garner (2006) kännetecknas rasism av maktrelationer som konsekvens av komplexa, 

historiska och mångfacetterade sociala relationer. Garner (2006) anser att rasism är en ideologi 

som kategoriserar människor i ”ras” med olika kännetecken. Enligt Said (1995) finns det olika 

typer av rasism. ”Religiös rasism” har utgångspunkt i bibelns rasifierade tydningar som belyser 

att icke-vita människor är underlägsna vita människor (Said, 1993). Said (1995) anser att den 

europeiska imperialismen under medeltiden påverkades av denna typ av rasism.  Vidare menar 

Essed (1991) att begreppet ”vardagsrasism” betecknar erfarenheter av rasism som finns i 

människors vardag. Essed (1991) relaterar dessa till en makrostrukturell kontext av ojämlika 

maktrelationer mellan grupper som konstrueras som ”raser”. Essed (1991) anser att 

“vardagsrasism är rasism, men all rasism är inte vardagsrasism. Rasifiering beskriver således en 

process som vissa personer tillskrivs på grund av egenskaper utifrån ursprung, trosuppfattning 

eller kultur.  
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Vardagsrasismen påvisas finnas i Europa idag och representerar en, 

 

”mångfald av rasismer än en enda förtryckande struktur. De olika 

diskrimineringsformerna har olika primära riktningar och benämns också olika. 

Islamofobi eller antimuslimsk rasism riktas mot muslimer, migratism riktas mot 

personer som flytt eller migrerat, kolonialrasism eller afrofobi riktas mot svarta 

personer, ibland specifikt mot personer med bakgrund i något afrikanskt land, 

antisemitism riktas mot judar och antiziganism riktas mot romer.” (Brah, 2001; 

Hagren Idevall, 2016) 

 

Därmed menar Brah (2001) att påföljden av rasifiering kan drabba olika grupper på olika sätt och 

därför borde man ta hänsyn till de olika former av rasifiering som riktas mot olika grupper.  

 

2.2 Våldsbejakande Extremism 
 

Ranstorp & Dos Santos (2009), som terrorismforskare vid Centrum för asymmetriska hot- och 

terrorismstudier på Försvarshögskolan, har också bidragit till vetenskaplig forskning rasism och 

våldsbejakande extremism. Forskarna har på uppdrag av den svenska regeringen sammanställt 

rapporten ”Hot mot demokrati och värdering – en lägesbild från Malmö”. Syftet med 

forskningen var att berätta om och definiera vad som karakteriserar våldsbejakande extremism 

och radikalisering genom undersökningar både i Sverige och internationellt. Studien utgår ifrån 

intervjuer med ca 30 personer bland annat länspoliser, socialarbetare och akademiker. I denna 

forskningsrapport rasifieras muslimer eftersom de tillskrivs vissa egenskaper som exempelvis 

skägg, klädsel etc. Ranstorp & Dos Santos (2009) hävdar exempelvis att våldsbejakande 

extremismen har ökat i Malmö och att det finns en hotbild mot det svenska samhället.  Syftet 

med tidigare forskning är utifrån vald litteratur beskriva och tydliggöra för läsaren hur det 

resoneras kring våldsbejakande extremism inom forskningen i Sverige 

 

Vidare används säkerhetspolisens rapport om Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. 

Rapporten definierar en våldsbejakande person och begreppet våldsbejakande. ”Våldsbejakande” 

innebär handlingar såsom att stödja, uppmana till eller delta i ideologiskt motiverat våld för att 
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främja egna åsikter (Säkerhetspolisen 2010:27). Enligt säkerhetspolisens rapport betyder en 

”våldsbejakande person” följande: 

 

”När Säkerhetspolisen beskriver en person som våldsbejakande betyder det att 

personen vid upprepade tillfällen bedöms ha uppvisat ett beteende som inte bara 

accepterar våldsanvändning utan även stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld 

för att främja en sak. Att vara våldsbejakande ska inte förväxlas med att vara 

våldsbenägen; ett våldsbejakande beteende kan innebära ett långvarigt stöd till 

våldshandlingar som andra begår, trots att personen själv aldrig utövar våld” 

(Säkerhetspolisen 2010:27).  

 

Ranstorp & Dos Santos (2009) menar på att många individer som deltar i Våldsbejakande 

extremism har radikaliserats. Dem beskriver tänkbara tecken som visar på radikalisering hos 

vissa individer: 

 

1.  Tvära förändringar i beteende t ex ökad frekvens av moskébesök, radikalt förändrad 

religiös hängivelse i kombination med liknande krav på sin omgivning (syskon och 

skolkamrater t ex); starkt ökat ”fritidsumgänge” med personer som delar samma 

extremistiska världsåskådning; tecken på att isolera sig från forna,  

2. Tvära förändringar i de fysiska attributen (skägg, klädsel etc.)! Utlandsresor till 

exempelvis Syrien, Jemen, Saudiarabien, Afghanistan, Pakistan, Nordafrika etc. 

(Ranstorp & Dos Santos, 2009).  

 

Ranstorp & Dos Santos (2009) hävdar att kombinationen av utanförskap, hopplöshet, frustration 

över bråkiga hemförhållanden och inget framtidshopp i vissa fall leder till att ungdomar skapar 

sig en identitet genom att ingå i religiöst radikala grupper där missnöje mot samhället 

demonstreras (Ranstorp & Dos Santos, 2009). Ranstorp & Dos Santos (2009) beskriver också att 

det finns ett antal källarmoskéer i Rosengård som förespråkar våldsbejakande extremistiskt 

budskap. Däremot belyser utredningen När vi bryr oss (SOU 2013:81) att det är möjligt att vara 

radikal och vilja förändra samhället väldigt mycket, utan att vara anhängare av våldsbejakande 

extremism. 
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Enligt Herz (2016) definieras begreppet ”våldsbejakande extremism” som handlingar enskilda 

individer eller sammanslutningar av människor begår (som antingen stöttar eller som själva 

deltar i våldshandlingar) för att uppnå politisk förändring. Begreppet ”extremist” definierar Herz 

(2016) som: att ha överdrivna åsikter. ”Extremism” förklaras också som intolerans mot åsikter 

och intressen som inte motsvarar de egna och utgör grunden till våldshandlingar (JU 2012:19). 

Extremister som går över gränsen och tar till våld använder alltid argument för att få 

våldshandlingarna att framstå som rationella och rättfärdiga (Ranstorp & Dos Santos, 2009; JU 

2012:19). Extremister anser sig själva vara goda och motståndarna onda. Dem brister i att se 

helheten i världsbilden och drar generaliserande slutsatser om vad motståndaren står (Ranstorp & 

Dos Santos, 2009; JU 2012:19). Ofta anses extremister vara jobbiga och svåra att argumentera 

emot (JU 2012:20). De refererar ofta till ideologiska påståenden istället för kontrollerbara fakta. 

När de ska bevisa att dem har rätt demoniseras ofta motståndaren och framställs med nya eller 

omdefinierade ord som hänvisar till konspiratoriska faktorer (Ranstorp & Dos Santos, 2009; JU 

2012:19). 

 

Våldsbejakande extremism, likt rasism och rasifiering, är således inte heller något nytt fenomen. 

Begreppet har diskuterats många gånger i både debattartiklar och i forskningsrapporter både i 

Sverige och internationellt (Carlsson, 2016). Intresset för forskning om våldsbejakande 

extremism har ökat kraftigt och Carlsson (2016) menar att forskningen är nära knuten till 

politiska kontexter och politisk mening. Carlsson (2016) beskriver tre miljöer: autonoma miljöer, 

vit makt-miljöer och våldsbejakande islamistiska miljöer, som förklarar miljöer som föder 

våldsbejakande extremism. Våldsbejakande islamistisk extremism växte fram som politiskt 

problem i efterskalven av 9/11 och följande terrordåden som kom på 00-talet. Autonoma miljöer 

används av myndigheter för att markera vad som betraktas som anarkister och syndikalister. 

Autonomi utgör en organisatorisk princip snarare än en specifik enhetlig grupp med gemensam 

agenda. Den autonoma miljön kan därför inte likställas med ”vänsterextremism” eftersom vissa 

av dessa rörelser – däribland miljö- och djurrättsaktivister – består av individer som inte placerar 

sig ideologiskt till vänster. Vitmaktmiljön består av individer som vill ha ett samhälle utan 

mångkultur och invandring.  
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Carlsson (2016) menar att de tre miljöerna har vissa gemensamma karaktäristika egenskaper, 

samtidigt som dem är mycket olika. De har alla relativt starka kollektiva identiteter och består 

framförallt av unga män i löst sammansatta nätverk (snarare än organiserade hierarkier). Dem är 

också benägna att använda våld för att förändra samhället i önskad politisk riktning (Carlsson, 

2016). Samtidigt är det mycket som skiljer miljöerna åt. Carlsson (2016) hävdar att den 

autonoma miljön upprätthåller kapitalismens förtryck i en demokrati, och att den representativa 

demokratin inte är representativ alls - utan tjänar och reproducerar existerande maktförhållanden.  

 

I de våldsbejakande islamistiska miljöerna förkastas demokratin som styrelseskick och 

rättsapparatens legitimitet. Rättssamhället ska enligt ideologin istället styras genom de religiösa 

lagar som ligger i linje med den egna tolkningen av Islam.  Trots att det finns likheter och 

skillnader mellan samtliga miljöer synliggörs spår av rasifiering eftersom de gemensamt beskrivs 

tillhöra kategorin våldsbejakande extremism (Carlsson, 2016). Europol (2014) beskriver 

skillnader mellan de tre miljöerna och betonar att höger- och vänsterextremister kan uppvisa 

våldsamt och hotfullt beteende men i allmänhet inte använder terroristiskt tillvägagångssätt i 

jämförelse med våldsbejakande islamistisk extremism (Europol 2014).  

 

SOU (2017: 67) bidrar också i det tidigare forskningsområdet om våldsbejakande extremism. I 

rapporten ges historisk översikt av hur staten har sett på denna problematik under olika epoker. 

SOU (2017:67) beskriver bland annat att statsmakternas förhållande och behov av att kontrollera 

grupper och rörelser som på olika sätt uppfattas utmana den rådande ordningen, eller hota den 

inre stabiliteten är av gammalt datum. Av denna anledning bör därför statens syn på och åtgärder 

mot olika grupper ses ur ett historiskt perspektiv, då detta ger en ökad förståelse för hur staten 

under olika epoker sett på rörelser som utmanar systemet och hur dessa föreställningar levt kvar 

över tid (SOU, 2017:67).  

 
2.3 Teoretisk referensram 
 

Studiens teoretiska referensram använder Miles (1989) rasifieringsteori som utgångspunkt. 

Vidare i analysen och resultat är det utifrån detta perspektiv som författare undersöker samtliga 

offentliga dokument. Miles (1989) menar på att det inte finns bokstavliga raser utan ett tänkesätt 

med felaktiga föreställningar som lämnar understöd åt rasföreställningar i samhället. Miles teori 
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är därför av relevans för studiens forskningsområde då teorin bidrar med ett perspektiv kring 

uppfattningar om människoraser och etniciteter som i sin tur ger upphov till skapandet av 

diskriminering samt rasifiering (Miles 1989). 

 

Rasismens ursprung kan spåras till tankar som uppkom under den europeiska upplysningen 

(Miles, 1989). Under 1700- och 1800-talet blev föreställningen om den vita rasens övertag i 

förhållande till andra raser lagligt berättigad (Miles 1989). Miles (1989) rasifieringsteori 

fokuserar på föreställningar där social betydelse är knuten till vissa biologiska mänskliga drag - 

den grund på vilken dessa personer som har dessa egenskaper betecknas som en särskild socialt 

kollektiv (Miles 1989). I Miles (1989) definition finns en idé om att rasifierade grupper ses som 

”en naturligt förekommande, åtskild förökande befolkningsgrupp”. Rasifiering innebär,  

“...the representational process whereby social significance is attached to certain 

biological human features, on the basis on which those people possessing those 

characteristics are designated as a distinct social collectivity.” (Miles 1989).  

Även om det inte alltid talas om ”raser” eller finns specifika uttalade lagar och regler om vilka 

rättigheter människor från olika rasifierade grupper har – går det att identifiera ett rasifierat 

samhälle. Genom att olika grupper tillskrivs olika egenskaper och det påverkar deras position 

och möjligheter i samhället betyder detta att alla individer i det samhället inte har samma 

rättigheter (Miles 1989). Miles (1989) resonemang innebär alltså att det inte är biologiska 

skillnader i sig som automatiskt gör att vi tillhör en ”ras” eller en annan, utan att dessa socialt 

konstruerade kategorier delar in människor i grupper. Det är med andra ord inte det faktum att 

människor av olika ”raser” lever tillsammans som gör att rasism uppstår, utan tvärtom, 

förekomsten av en rasistisk struktur leder till att ”raser” konstrueras. Rasismen gör att ”raser 

skapas” och inte tvärtom (Miles 1989). 

Miles (1989) använder begreppet rasifiering för att hänvisa till de fall där sociala relationer 

mellan människor har strukturer av betydelsen av mänskliga biologiska egenskaper på ett sådant 

sätt att definiera och konstruera differentierade sociala kollektiv (Miles 1989). 

Sammanfattningsvis syftar Miles (1989) teoretiska konceptet till att förklara den process av 



12 
 

kategorisering, det representativa struktursystem som definierar ”de andra” (oftast, men inte 

uteslutande) somatiskt (Miles 1989).   

3. Metod  

Studiens metodval är av kvalitativ natur. Således avser metodavsnittet att förklara hur författare 

gått tillväga, och beskriva metodiken bakom den kvalitativa innehållsanalysen som författaren 

valt att arbeta med. Författare kommer att beskriva hur datainsamling gått till och redogöra för 

det empiriska materialet utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Studiemetodens eventuella brister 

kommer att beskrivas samt problematiseras. Avsnitt innehåller också redovisning och motivering 

av de metoder och strategier som använts för denna studie. 

3.1 Material och Tillvägagångssätt  
 

Jag, som författare, valde att använda mig av kvalitativ innehållsanalys i denna undersökning. 

Fördelen med denna metod är att tonvikten läggs på helheten (Bergström & Boréus, 2005). Den 

kvalitativa innehållsanalysen främjas av textanalyser där ingenting räknas eller mäts (Bergström 

& Boréus, 2005). En kvalitativ innehållsanalys beskriver en process där forskaren urskiljer, 

kodar och kategoriserar teman i en text (Patton, 1990). Den kvalitativa innehållsanalysen har sitt 

ursprung i den kvantitativa innehållsanalysen. Då metoderna skiljer sig åt i form, är den 

kvantitativa innehållsanalys mer traditionell och riktad medan den kvalitativa är mer 

summerande och fångar ett specifikt fenomen (Hsiu-Fang & Shannon, 2005). 

Sammanfattningsvis handlar en kvalitativ innehållsanalys om, enligt Graneheim & Lundman 

(2004), att forskaren tolkar och drar slutsatser av en text (Graneheim & Lundman, 2004).   

Gällande att samla in material använde jag mig främst av internet som informationskälla. Via 

studiens sökord gjorde jag systematiska sökningar där jag hittade flertalet offentliga dokument 

om våldsbejakande extremism. Det var framförallt fyra texter som jag fann intressanta och 

relevanta för studiens syfte. Dessa fyra dokument representerar studiens analysdel och utgör den 

primära data jag utgått ifrån som huvuddokument. Dessa fyra dokument ligger till grund för 

arbetet med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Vida studiens sökord: 

Rasifiering, Våldsbejakande islamistisk extremism, Vitmaktmiljön, Våldsbejakande Extremism, 

och Vänsterautonoma Miljöer, fick jag över 10 000 träffar. Jag gick systematisk träffarna genom 



13 
 

att läsa inledningen på de titlar jag upplevde var relevanta. Vidare gick jag igenom dokumenten 

för att identifiera teman kring hur de olika extremistmiljöerna framställdes. Nästa steg var att 

börja beskriva de olika extrema miljöerna inom Sverige som framställdes och utföra en 

jämförelse genom att erhålla ett komparativt perspektiv. Sista steget i undersökningen var att 

beskriva resultatet och göra en analys av de olika extrema miljöerna för att försöka hitta inslag av 

föreställningar som grundar sig i människors tro, bakgrund och ursprung utifrån de teman som 

jag identifierade i texten.  

3.2 Urval och avgränsning 
 

Jag har valt att använda mig av den förra och nuvarande regeringens handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism. Handlingsplanen beskriver bland annat hur den våldsamma politiska 

extremismen ser ut i Sverige. Min tanke var att försöka ge en bild av hur de extrema miljöerna i 

Sverige framställs i offentliga dokument samt studera om begreppet terrorism är rasifierat. 

Intresset av att undersöka om terrorism beskrivs utifrån fördomar har varit stort. Vid sökning av 

offentliga dokument gjordes ett urval på fyra dokument. De offentliga dokument som 

regeringskansliet publicerat i arbetet mot våldsbejakande extremism vilka jag har valt att 

använda mig av i denna studie är:  

 

1. Våldsam politisk extremism i Sverige - antidemokratiska grupperingar på yttersta höger-

vänsterkanten (2009). (Brottsförebygganderådet, 2009:15) 

2. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (2010). 

3. Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser (2014). 

(Justitiedepartementet, 2014:4) 

4. Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (2011). 

(Regeringens skrivelse 2011/12:44) 

 

I början hade jag ett urval av åtta texter men efter att ha gått igenom alla texter kortades urvalet 

ner till fyra texter eftersom jag identifierade likande mönster i samtliga texter valde jag att 

fokusera på de fyra huvuddokumenten som ligger till grund för regeringsarbete med 

våldsbejakande extremism. Den avgränsning som gjordes var att dokumenten för analys var 

tvungna att vara från 2010 och senare. 
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3.3 Validitet och Reliabilitet 
 

Validitet handlar om ifall den undersökning man genomför för att besvara en bestämd fråga 

verkligen kan ge ett svar på just denna fråga (Bergström & Boréus, 2005). I denna undersökning 

har jag valt att analysera offentliga dokument. De offentliga dokumenten som användes berör de 

olika extremistiska miljöerna som finns i Sverige som regeringskansliet publicerat i arbetet mot 

all form av våldsbejakande extremism. Svårigheten med validiteten i min undersökning är 

huruvida dessa offentliga dokument som användes i detta arbete kan ge svaren på min 

frågeställning. Svårigheten är baserat på att jag kunde ha bestämt mig att utgå ifrån andra 

dokument och förmodligen hade jag då kommit fram till andra svar. Reliabilitet handlar om att 

vara noggrann i undersökningens alla led, att eliminera felkällor i görligaste mån (Bergström & 

Boréus, 2005). Boréus och Bergström nämner även intersubjektivitet vilket innebär att samma 

person får samma resultat vid samma sorts analys av samma material vid olika tidpunkter 

(Bergström & Boréus, 2005). Eftersom jag genomförde en kvalitativ innehållsanalys innehåller 

resultatet enbart information utifrån offentliga dokument. Alla dokument som användes i denna 

undersökning är offentliga och alla har tillgång till de d.v.s. vem som helst kan ta en titt på 

dokumenten och analysera dessa texter.  

 

3.4 Kritiskt förhållningssätt 

I linje med det konstruktivistiska är det viktigt att författaren överväger sannolikheten av att hen 

har någon slags relation till det valda ämnesområdet (Berg & Smith, 1988). I kvalitativ forskning 

tydliggör det att människans kunskap om världen förstås genom individens egna ögon som 

baseras på individens relationer med världen (Berg & Smith, 1988; Bryman, 2011). I kvalitativ 

forskning, och under den kvalitativa innehållsanalysprocessen är forskaren sitt eget instrument. 

Under analysen har forskare med sig sin specifika erfarenhet, kompetens och unika perspektiv. 

Detta är något som kunnat komma påverka insamling och bearbetning av data (Söderblom & 

Ulvenblad, 2016). För att kvalitetssäkra att forskningen inte influerat av forskarens egen 

förkunskap och erfarenhet har andra personer sett över- och läst igenom forskningen. Studiens 

handledare har bland annat kvalitetsgranskat studien, och kommit med feedback i form av 

kommentarer som författare sedan kompletterat och fixat.  
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För mig som författare av denna studie har det handlat om att förstå forskningssituationen, och 

erhålla ett kritiskt förhållningssätt igenom hela studieprocessen. Jag har försökt att undvika ett 

känslomässigt engagemang i denna studie såväl som personliga kopplingar. Medveten om min 

egen förkunskap har jag gjort flertalet reflekteringar över insamlade data och bearbetning av data 

för att granska mig själv och säkra att jag erhåller subjektivitet i mitt förhållningssätt gentemot 

forskningsområdet. 

Innan jag lämnat in studien till min handledare har jag noggrant läst igenom analys och resultat 

ett flertal gånger. Jag har också dubbelkollat och kvalitetssäkrat samtliga källor, material och 

analysdokument. Slarvigt arbete föreslår ett slarvigt sinne, därför har jag verkligen fokuserat på 

att min egen förkännedom inte påverkat studiens resultat och slutsats. Berg & Smith (1988) 

menar på att en kritisk uppsats innebär att utvärdera information och teorier och låta processen 

innehålla användningen av flertalet akademiskt verktyg som låter den egna kunskapen utvecklas, 

snarare än den personliga åsikten förstärkas, 

“it can be maintained that virtually no information about a person, group or social 

system exists without a relationship with that person or social system” (Berg & 

Smith, 1988:22)  

Vidare kritik som kan ges mot denna är att jag även kunde genomfört intervjuer med personer 

som arbetar inom området. Då hade jag kunnat få en bredare insamling av data, samt hade jag 

haft möjligheten att komma i kontakt med extremistiska grupper för att tillhandahålla deras 

perspektiv. Ett annat tillvägagångssätt hade också kunnat vara att utföra enkätundersökningar. På 

så sätt hade jag också fått en bredare insamling av data (Alexanderson, Sporrong & Westin 

Tikkanen, 2016). I kombination med detta hade jag också kunnat analysera fler offentliga 

dokument, och kombinerat detta med rapporter och artiklar. De fyra utvalda dokumentet tillät 

mig att undersöka om begreppet ”terrorism” är rasifierat i Sverige, men ett bredare urval av data 

hade kanske lett mig till ett annat resultat. 
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4. Resultat  

 

Inom en kvalitativ uppsats presenteras inte ”resultat” och ”analys” separat eftersom resultatet 

som presenteras är sprungen ur författarens analys. Resultatdelen struktureras utifrån rubriker 

som utgörs av de teman som analys av studiens bearbetade data identifierat. Den svenska 

regeringen har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i landet som beskriver 

hur extremismen i relation till den politiska kontexten i Sverige ser ut. För att undersöka 

huruvida begreppet ”terrorism” i den svenska offentliga diskursen är rasifierad, eller inte, har 

samtliga tre teman analyserats: Vitmaktmiljön, Våldsbejakande islamistisk extremism och 

Vänsterautonoma miljön.  

I detta avsnitt redogörs därmed hur bilden av svenska våldsbejakande extremistiska miljöer 

framställs i den nationella samordnarens handlingsplan genom att analysera följande fyra 

dokument: 1. Våldsam politisk extremism i Sverige - antidemokratiska grupperingar på yttersta 

höger-vänsterkanten (2009), 2. Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (2010) 3. 

Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser (2014), samt 4. Handlingsplan för 

att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (2011). (Regeringens skrivelse 2011/12:44) 

 

Samtliga miljöer i relation till den svenska offentliga diskursen, huruvida begreppet ”terrorism” 

är rasifierat eller inte, kommer ur ett komparativt perspektiv till de andra miljöerna vara av 

betydelse för denna analys. Analysen kommer att synliggöra huruvida diskurserna gentemot de 

andra på något sätt är mer ”förskönade”. 

 
4.1 Vitmaktmiljön  
 

Vitmaktmiljön uppkom under 1980-talet och rörelsen tog inspiration av den våldsfixerade 

brittiska skinnskallekulturen. Vitmaktrörelsen spreds snabbt bland unga genom vitmaktmusiken, 

och man vände sig emot judar, homosexuella och makthavare som understödde ett samhälle där 

kulturer, religioner och individer av olika etnicitet blandades (Justitiedepartementet, 2012:12). 

Vitmaktmiljön har under senare år dock tonat ner den nazistiska ideologin och i stället valt att 

kalla sig nationalister eller patrioter. Enligt offentliga dokument som undersökts i denna studie 
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finns det fortfarande nynazistiska grupperingar som förespråkar våldshandlingar utifrån 

odemokratiska och rasistiska åsikter (Justitiedepartementet. 2014:5).  

 

Enligt de offentliga dokument som har undersökts i denna studie beskrivs vitmaktmiljön som en 

subkultur som manar ungdomar till hatbrott. Viktmaktmiljöns våldshandlingar framställs som 

politisk extremism som är defensiv, spontan och ogenomtänkt samt att vitmaktmiljön sysslar 

med otillåten påverkan mot samhällsföreträdare, myndigheter, myndighetsföreträdare och 

journalister för att få till en samhällsförändring. Med otillåten påverkan avses: våld, hot eller 

trakasserier som på ett beräknande sätt syftar till att påverka förtroendevaldas, 

myndighetsföreträdares eller journalisters myndighets- eller yrkesutövning 

(Justitiedepartementet, 2014:96). 

De dokument jag har studerat visar att de grupper i samhället som vitmaktmiljön använder 

våldsdåd mot ofta är utlänningar, HBT-personer eller politiska meningsmotståndare. De främsta 

rubriceringarna av de brott som begås är främlingsfientlighet och hets mot folkgrupp - 

Vitmaktmiljön vill ha ett samhälle utan mångkultur och invandring. En trend som framkommit är 

dock att hatet mot judar under de senaste decennierna har blivit mindre framträdande och delvis 

bytts ut mot allt kraftfullare anti-muslimska tendenser. De konspiratoriska och antidemokratiska 

budskapen är dock de samma (Justitiedepartementet, 2012:39). Ytterligare en förklaring till 

vitmaktmiljöns våldshandlingar är samspelet av psykologiska faktorer i gruppen eftersom våldet 

leder till att gemenskapen inom gruppen blir starkare och att viljan att använda våld blir ofta 

större än intresset för politik (Justitiedepartementet, 2012:12) 

4.2 Våldsbejakande islamistiska extremismmiljöer 
 

Enligt Brottsförebygganderådets (2009) rapport förklaras radikaliseringsprocessen genom push-

faktorer som innebär olika omständigheter som bidrar till att skynda på radikaliseringsprocessen. 

En annan anledning till att individer blir våldsbejakande extremister är så kallade pull-faktorer 

som bidrar till att en individ lockas till att söka sig in i miljön, eller gör att individer som är 

radikaliserade i en viss miljö fastnar kvar längre (Brottsförebygganderådets, 2009). Enligt 

rapporten är push- och pull-faktorerna inte motiveringen till varför individer radikaliseras och det 

finns inga enkla svar till varför människor radikaliseras (Brottsförebygganderådet, 2009). Enligt 
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rapporten från Justitiedepartementet (2014) finns det fyra vägar in i radikalisering som är 

utagerarens väg, grubblarens väg, familjens väg och kontaktsökarens väg.  

 

Utageraren en individ som ofta är ung och som har en problematisk bakgrund som kan 

relateras till droger, våld och annan kriminalitet eller trauma genom erfarenheter av krig. I 

samband med identitetssökande kan det vara lätthänt att lockas till våldsamma radikala 

grupper (Justitiedepartementet2014:4, sida 48).   

 

Grubblarens väg karakteriseras av sökande och av att grubblaren följer en intellektuell väg in 

i våldsbejakande extremism.  Det är en person som inte söker våld utan snarare svar på 

livsfrågor. Grubblaren brinner för ideologin och är mer synlig och skötsam än utageraren 

(Justitiedepartementet2014:4, sida 48).   

 

Enligt rapporten innebär familjens väg att radikala och extrema föreställningar i familjen eller 

den närmaste omgivningen kan få politiskt intresserade ungdomar att gå in i den 

våldsbejakande extremistiska miljön. Det förklaras även att om den egna familjen förmedlat 

budskapet så visar det att man ändå har accepterat radikala idéer inom familjen.  

 

Kontaktsökarens väg innebär att individer dras till en radikal grupp på grund av att det finns 

ett behov av närhet och gemenskap (Justitiedepartementet, 2014:49).   

 

Dessa fyra vägar till radikalisering är vanliga bland ungdomar som dras till de olika 

extremistiska miljöerna. I de undersökta dokumenten nämns det även andra orsaker till varför en 

individ går från att inte vara våldsbejakande till att bli det och olika syn på hur 

radikaliseringsprocessen går till. Att en individ radikaliseras kan dels bero på att personen först 

kommer i kontakt med en individ som är involverad i en extremistisk miljö. Identifikationsfasen 

handlar om att personen accepterar en radikal ideologi som är våldsbejakande och i denna fas 

kan grupptillhörigheten stärkas, en person kan känna sig inkluderad i gruppen och vissa kan gå 

ännu längre genom att visa mer lojalitet mot gruppen genom starkt engagemang 

(Justitiedepartementet, 2014:4:51). Indoktrineringsfasen innebär att en person kan bli accepterad 

som medlem i gruppen och kan få flera uppgifter. Individen kan genomföra legala och illegala 
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handlingar för att understödja ideologin. I handlingsfasen kan personer hjälpa till med sin 

kompetens på olika sätt och behöver inte vara den som begår ett våldshandlingar 

(Justitiedepartementet, 2014:51). Det som ovanför förklarats är ett av flera sätt att förklara hur 

radikaliseringsprocessen går till. Dessa faser kan tillämpas i de olika våldsbejakande 

extremistiska miljöerna, det finns likheter gällande hur en individ radikaliseras i dem olika 

extremistiska miljöerna. Enligt rapporten från Justitiedepartementet (2014) finns inga direkta 

svar på vem som kan bli radikaliserad att begå våldshandlingar. Däremot tydliggör 

Justitiedepartementet (2014:29) att islamistisk våldsbejakande extremism är en ideologi med 

religiösa förtecken där företrädarna hävdar att de agerar utifrån religionen islam. Dem 

legitimerar sina handlingar via Koranen. På så sätt nämns det att denna miljö influeras av al-

Qaida och al-Shabaab. Al-Qaida ideologin förklaras som en global ideologi som motiverar 

attentat mot civila, dels som svar på ockupation av muslimska länder och våld mot muslimer, 

delvis som ett svar på upplevda kränkningar av islam (Justitiedepartementet, 2014:35). 

 

”Med våldsbejakande islamistisk extremism avses sådan säkerhetshotande 

verksamhet som motiveras med islamistiska argument som ytterst syftar till att med 

stöd av våld eller hot om våld förändra ett samhälle i odemokratisk riktning” 

(Justitiedepartementet, 2013:5). 

 

De aktiva personerna inom våldsbejakande islamistisk extremism beskrivs som antingen födda i 

utlandet eller så har de minst en utlandsförälder och kommer från muslimsk bakgrund eller så är 

de personer med nyfunnet eller lågt intresse för religion som dras till våldsbejakande islamistisk 

extremism (Justitiedepartementet, 2012:18). Ytterligare förklaringar till varför individer ansluter 

sig till våldsbejakande islamistisk extremism är att en del av den muslimska minoriteten i Europa 

ofta upplever diskriminering och har svårare att känna sig delaktiga i samhället. Våldsbejakande 

islamistisk extremism uppmålar en konflikt mellan ett västerländskt och ett traditionellt 

samhällssystem, och som subkultur kan miljön inom våldsbejakande islamistisk extremism skapa 

en känsla av tillhörighet och mening för individer som upplever ett utanförskap 

(Justitiedepartementet, 2012:18).  
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Våldsbejakande islamistisk extremism bedöms inte utgöra ett hot mot det svenska samhället och 

därför bedöms hotet från miljön utifrån andra kriterier i jämförelse med de andra extremism 

miljöerna i Sverige. Däremot anses miljön vara ett hot mot enskilda individer i Sverige 

(Justitiedepartementet, 2014:94). Däremot förklaras det i de offentliga dokumenten att det finns 

ett potentiellt attentatshot från individer som har kommit tillbaka från konfliktzoner utomlands 

eftersom de kan genomföra våldsdåd om de har fått träning eller erfarenhet av våldshandling 

utomlands. Dessa individer som återvänder till Sverige kan även bidra med erfarenhet av träning 

eller våldsanvändning från utlandet till andra individer inom miljön (Justitiedepartementet, 

2014:94).  

 
4.3 Den autonoma miljön 
 

I de offentliga dokumenten beskrivs den autonoma miljön som ”en politisk rörelse som har rötter 

i marxism, anarkism och syndikalism”. Rörelsen är uppdelad mellan två olika grupperingar, de 

grupper som kämpar politiskt inom demokratins gränser och de som slåss mot statsskicket. Den 

senare nämnda gruppen anser att det rådande demokratiska systemet och klassamhället är 

orsaken till olika samhällsproblem. Av den orsaken vill de att det ska bli förändringar av det 

rådande samhällssystemet. 

 

Den vänsterautonoma rörelsen utgörs av ett nätverk av mindre organiserade grupper vars 

politiska kamp främst inspirerats av en idétradition som formats av marxism, anarkism och 

syndikalism. I Sverige uppstod en organiserad verksamhet av frihetliga socialister och anarkister 

i slutet av 1800-talet. Rörelsen delades dock tidigt upp mellan de grupper som förde en politisk 

kamp inom demokratins ramar och de som ansåg att statsmakten var en del av det klassamhälle 

som skulle bekämpas. (Justitiedepartementet, 2012:12). De offentliga dokumenten förklarar att 

den vänsterautonoma miljöns främsta mål är att förändra samhället eftersom det är präglat av 

stora sociala och ekonomiska skillnader och skarpa gränser mellan olika grupper. ”Den 

vänsterautonoma miljön anser att det rådande systemet och klassamhället är orsaken till ett 

flertal olika samhällsproblem.” (Justitiedepartementet, 2012:13).  

 

Den vänsterautonoma miljön anses dock inte vara ett hot för att kunna skada eller förändra det 

demokratiska styrelseskicket på grund av att det finns för få antal individer som är engagerade i 
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rörelsen. Till skillnad från vitmaktmiljön är den vänsterautonoma miljön positiva till HBT-

personer, på invandring samt mångkultur (Justitiedepartementet, 2012:30). Enligt de offentliga 

dokumenten som har undersökts i denna studie förklaras våldshandlingarna inom den 

vänsterautonoma miljön som ideologiskt motiverade. Det är även oftare personer inom den 

autonoma miljön än inom vit makt-miljön som misstänktes för ideologiskt motiverade brott i 

form av brott mot frihet och frid, tillgreppsbrott, skadegörelsebrott, allmänfarliga brott, brott mot 

allmän verksamhet, brott mot allmän ordning och säkerhet samt andra ordningsstörningar 

(Justitiedepartementet, 2014:64).  

 

4.4 Sammanfattning av analys och resultat 
 

Den svenska offentliga diskursen beskriver de våldsbejakande extremism som ideologiskt 

motiverad i samtliga miljöer. Våldsdåden beskrivs, i handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism, som handlingarna i form av finansiering, rekrytering, offentlig uppmaning till 

terroristbrott, resandeverksamhet samt praktiskt stöd till terrorism på olika sätt. I relation till den 

politiska kontexten i Sverige, huruvida begreppet ”terrorism” är rasifierat eller inte, tillskrivs den 

Våldsbejakande islamistiska extremismmiljön en egen kategori. Ofta i de offentliga dokumenten 

görs jämförelser mellan den vänsterautonoma miljön och vitmaktmiljön medan den 

Våldsbejakande islamistiska extremismmiljön är på sin egen kant. Här går det att göra en 

åtskillnad på så sätt att de offentliga dokumenten nästintill verkar rangordna vilken typ av 

terrorism som är mest farlig. Även om Justitiedepartementet (2012) menar på att Våldsdåden är 

mer välplanerade inom vänsterautonoma miljön i motsats till viktmatmiljön är det sällan som 

dessa miljöer i text har komparativa jämförelser till den Våldsbejakande islamistiska 

extremismmiljön. 

 

 ”Skillnaden inom brott mellan vänsterautonoma och vitmaktmiljön är att brotten är 

planerade inom den vänsterautonoma miljön.” (Justitiedepartementet, 2012:15). 

 

Medvetet eller omedvetet verkar de offentliga dokumentens diskurs för den Våldsbejakande 

islamistiska extremismmiljön vara mer utpekande. Framförallt gentemot individerna som tillhör 

miljön. Ett exempel på detta är att, i de offentliga dokumenten, framkommer det också att inom 

den islamistiska extremismmiljön finns vissa individer som åker till andra länder och startar 
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konflikter samt individer i inhemsk miljö som har mål att förändra statsskicket i det land de lever 

i (Justitiedepartementet, 2014:5–6). Vidare beskrivs det att västvärlden är under hot av 

terroristattentat. Genom att benämna ”Västvärlden” gentemot ”de andra” delarna av världen 

använder man indirekt ett ”vi och dem”-tänk. Justitiedepartementet (2014:5–6) beskriver att flera 

terroristattentat genomförts i Västvärlden av individer med en våldsbejakande islamistisk agenda 

(Justitiedepartementet, 2014:5–6). 

 

Vidare är de indirekt kopplingarna till Islam som religion något som också åtskiljer ut de olika 

extremismmiljöerna beskrivs. Att beskriva hur Sverige fortsätter att vara utpekat som ett legitimt 

attentatsmål av våldsbejakande islamistiska aktörer (Justitiedepartementet, 2012:6), men inte för 

andra typer av terroristattentat (i samma utsträckning) påvisar olika diskurser kring ”terrorism” i 

de offentliga dokumenten. Vidare talas det om att våldsbejakande islamistisk extremism främst 

förekommer i muslimska i länder, men att det ökade hotet för den Våldsbejakande islamistiska 

extremismmiljön förklaras av den ökade globaliseringen. Den ökade globaliseringen beskriver 

Justitiedepartementet (2014:37) vara en orsak till ”problemet” också förekommer i Sverige samt 

andra västerländska länder.  

 

Sammanfattningsvis råder det en diskrepans i hur de offentliga dokumenten beskriver 

”terrorism” i de olika miljöerna. På grund av att dokumenten framställer den våldsbejakande 

islamistisk extremismmiljön som islamisk leder detta till rasifiering. Det framkommer uttryck 

som ”personer med muslimsk bakgrund” och det generaliseras kring att våldsbejakande 

islamistisk extremism har att göra med Islam och allmänt med muslimer (Justitiedepartementet, 

2014:37). Det är ofta även islams troslära som framställs som grunden till våldsbejakande 

islamistisk extremism (Justitiedepartementet, 2014:37).  

 

En förklaring till att detta mönster identifieras i de offentliga dokumenten kan vara att den 

västerländska kulturen skiljer sig från orientkulturen. Detta kan leda till att det västerländska 

samhället har fördomar och brister i kunskap om Islam. Sammanfattningsvis belyser det 

komparativa perspektivet att våldsdåden inom vitmaktmiljön och den autonoma miljön beskrivs 

med ideologiska motiv, samtidigt som beskrivningar av religiösa motiv är vanligare inom den 

våldsbejakande islamistiska extremismmiljön. 
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5. Diskussion 

 

Under denna rubrik presenteras det viktigaste resultatet och slutsats. Uppsatsen avslutar således 

med diskussion kring analysens resultat. Vidare dras en slutsats och förslag ges till vidare 

forskning. 

 
5.1 Resultatdiskussion 
 

Studiens analysdel identifierar ett mönster i form av religiös rasism. Att det görs en åtskillnad i 

de offentliga dokumenten, och där med den svenska hegemoniska diskursen är studiens främsta 

nyckelfynd.  Två av de tre våldsbejakande extremismmiljöerna beskrivs inte som ett yttre hot 

med kulturella förtecken. Detta tyder på att de offentliga dokumenten, omedvetet eller medvetet, 

tillskriver den våldsbejakande islamistiska extremismmiljön med rasifiering.  

I relation till tidigare forskning beskriver Mattsson (2005) att rasismen i Europa erhåller 

strukturella fördelar till så kallade ”vita”. Detta synliggörs i hur de olika extremismmiljöerna 

beskrivs i ett komparativt perspektiv till varandra. Då den våldsbejakande islamistiska 

extremismmiljön främst består av icke-européer d.v.s. människor som inte placeras i positionen 

som vit påvisar detta att skillnad gör i användningen av begreppet ”terrorism”. När vi diskuterar 

den höger radikala och vänsterextremistiska miljön så är det ganska svårt att definiera gränserna 

och de offentliga dokumenten ”slår gärna ihop” miljöerna med varandra på samma 

allvarlighetsskala.  Medan den våldsbejakande islamistiska extremismmiljön ”terrorism” tydligt 

markerar var gränsen går mellan politiskt motiverade och terroristiskt motiverade brott.  

I Europols årliga rapport om terrorism nämns det att höger/vänster extremister kan uppvisa 

våldsamt och hotfullt beteende, men i allmänhet inte använder terroristiskt tillvägagångssätt 

(Europol:2014). Vad betyder det då att vara terrorist? Utifrån detta kan vi se att höger/vänster 

inspirerade attacker inte betecknas med uttryck som ”terror” i jämförelse med islamistisk 

extremism.  Men om alla tre miljöer ingår i samlingsbegreppet ”våldsbejakande extremism”, 

varför benämns inte höger/vänster attacker som terroristattacker?  
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Analysens resultat belyser att våldsbejakande islamistisk extremism per automatik belyses som 

ett problem kopplat till Islam. Indirekt rasifieras de individer som identifierar sig som muslimer. 

Intentionen kanske inte är att stigmatisera eller peka ut specifika folkgrupper men användningen 

av ”terrorism” (själva begreppets konstruktion) skapar ett utpekande som leder till strukturell 

diskriminering. I relation till tidigare forskning belyser också rapporten från NCTC (2012) att det 

finns en syn på ”terrorister” och en annan syn på ”terrorister från mellanöstern”. Den avvikande 

synen gentemot terroristen från mellanöstern blev i sig ett fenomen efter 9/11 attackerna. På så 

sätt visar studiens resultat att ”terrorism” beroende på vilken bakgrund terrorgruppen har också 

medför olika typer av rädslor hos den ”allmänna befolkningen”. 

I relation till studiens teoretiska referensram menar Miles (1989) att den rasifiering som tillskrivs 

specifika folkgrupper sker under en process över tid. Denna representativa process influeras av 

sociala- och kulturella egenskaper som är knutet till samhället där fenomenet analyseras. Att de 

offentliga dokumenten indirekt rasifierar, och diskriminerar, folk från orienten kan betecknas 

som att dem tillhör ett distinkt socialt kollektiv. Den våldsbejakande islamistiska 

extremismmiljön i jämförelse med vänster- och högerextremismen skiljer sig på såpass stora 

kulturella- och religiösa nivåer (från västvärldens norm) vilket kan vara en anledning till denna 

uppdelning som synliggörs i de offentliga dokumenten. I relation till tidigare forskning påvisar 

detta att det västerländska systemet styrs av en samhällsideologi som delar upp och organiseras 

hierarkiskt utifrån föreställningar om rasskillnader (Molina, 2005).  
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6. Slutsats och Förslag till vidare forskning 

Studien har syftat att undersöka om begreppet ”terrorism” i den svenska offentliga diskursen är 

rasifierad. För att besvara frågeställningen i relation till tidigare forskning och denna studies 

analys resultat finns indikationer och mönster som visar på att rasifiering förekommer. 

Framförallt synliggörs detta i att de offentliga dokumenten tar ställning genom ett ”vi och dem”-

tänk när diskurserna kring de olika extremismmiljöerna tar olika riktning. Enligt tidigare 

forskning från Herz (2016) som också understöds av Miles (1989) och Molina (2005) tar den 

politiska kontexten ställning i de olika typerna av våldsbejakande extremism. Detta är något som 

måste upphöra då arbetet mot all våldsbejakande extremism aldrig varit viktigare. Även om 

arbetet kräver kollektiv- såväl som individanpassad targetering får inte det riskera att minoriteter 

i Sverige upplever sig utpekade eller förföljda. Då rasifiering förekommer i användningen av 

”terrorism” till följd av att Våldsbejakande islamistisk extremism sammankopplas kulturella- och 

religiösa föreställningar som inte delar samma värdegrund som Västvärlden bör vidare forskning 

förslagsvis därför fokusera på att ge en djupare förståelse inom området för privilegiering och 

diskriminering i offentliga diskurser. 

6.1 Sociologisk relevans och Kunskapsbidrag 

 

Frågeställningen- och uppsatsens sociologiska relevans i förhållande till forskningsfältet bidrar 

med en diskursanalytisk forskningssyn på hur rasifiering synliggörs som strukturell 

diskriminering i svenska offentliga dokument, och i den hegemoniska diskursen. Denna studie 

belyser rasism som ett strukturellt fenomen som framträder på systematiskt vis i en politisk 

kontext. Denna studie har gett mig möjlighet att reflektera över ett ”terrorism” som ett bristfälligt 

sociologiskt- såväl som politiskt begrepp. 
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