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Sammanfattning 

Detta arbete behandlar frågor rörande hur olika politiska subjekt ställs i ett dikotomt 

förhållande till varandra genom diskursiva praktiker. Meningsmotståndare tänks utmana 

varandras olika samhällsvisioner inom ett politiskt rum som utgörs av den demokratiska 

processen. Detta rum kan artikuleras genom olika politiska styrningsformer, exempelvis 

konsensuspolitik eller agonism. Oavsett form tänks samhällsordningen och dess politiska 

styrelseform med tiden etableras genom dess allmänna acceptans som underbyggs av dess 

legitimitet och acceptans av samhället i stort. Denna cementering kännetecknas av 

begreppet hegemoni.  

Denna studie utgår till stor del utifrån Chantal Mouffes tankar om det politiska som något 

som kräver ett konfliktelement för att driva samhällsutvecklingen framåt. Således ses 

konsensuspolitik som något som i längden skadar den demokratiska processen och det 

demokratiska samhället. Genom ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt tolkas 

våldsbejakande extremism som ett fenomen utpekat av och genom samhällets 

hegemoniska ordning. Våldsbejakande extremism är således de krafter som bjuder den 

hegemoniska ordningen motstånd genom att presentera alternativa samhällsvisioner. När 

motstånd och förändringsmöjligheter inte upplevs kunna föras genom de etablerade 

demokratiska strukturerna riskerar de utlöpa i våldsamma sammandrabbningar, ofta 

betecknade våldsbejakande extremism. Således undersöker studien hur dessa olika krafter 

möts inom det politiska rummet och bjuder varandra motstånd. Det teoretiska ramverket 

konkretiseras genom det empiriska underlaget i form av intervjuer och rapporter. 
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Inledning 

Se de goda och rättfärdiga! Vem hatar de mest av alla? Den som bryter sönder 

deras värdetavlor, brytaren, förbrytaren: – men det är den skapande.  

– Friedrich Nietzsche 1 

Förändring kräver i någon mån störtandet av det som är och utrymme måste på något vis 

beredas för att ge plats åt det nya. Platsen kan vara fysisk, men även vara något abstrakt, 

ett tankerum. Ritualiserade praktiker måste utmanas och ifrågasättas om nya mönster och 

handlingsakter ska ges möjlighet att införlivas i en ordning som ter sig sträcka oavbrutet 

över tid. Men, att föreställa sig nya, alternativa, världar kan samtidigt vara en farlig, 

frigörande och förnyande aktivitet. Tänkandet blir i sig det som bereder plats för nya ytor 

förmögna att byggas på. Filosofen och heideggerianen Miguel de Beistegui menar att 

tänkandet således utgörs av en framtidsprocess, något som breder väg för nya, utmanande 

idéer och visioner, men som samtidigt är något som tar sin utgångspunkt i det historiska.2 

Tänkandet är något som kan utmana en rådande ordning, en utmaning som kan uppstå av 

flera olika skäl. Det kan finnas reella behov att förändra något som är gammalt och 

förlegat, eller något som inte längre fungerar. Det kan handla om att tidens kontinuitet 

ifrågasätts av nya idéer eller företeelser som kräver annorlunda ställningstaganden. 

Oavsett stöter nya tankar ofta på motstånd; konservativa krafter som ogillar förändring, 

radikala krafter som inte anser att förändringen går långt nog. Någonstans däremellan 

befinner sig den rådande ordningen som själv försöker framhäva sin fortsatta relevans.  

Denna studie kommer att behandla hur olika krafter utmanar rådande ordningar genom 

diskursiva och politiska praktiker i syfte att förespråka alternativa tänkta samhällen. I 

grunden handlar det om andra författningsmodaliteter för alternativa samhällsrelationer. 

Parallellt med de utmanande krafter som ifrågasätter strukturen förskjuts dessa aktivt av 

strukturen, en process varigenom ett nytt politiskt fenomen, tillika subjekt, kan 

artikuleras: våldsbejakande extremism. 

Utmaningen av status quo föreställs här kunna ske på olika vis, antingen inom ett legitimt 

politiskt rum som främjar och utvecklar det demokratiska samhället, alternativt genom 

politisk antagonism, där meningsmotståndare betraktar varandra som fiender snarare än 

motståndare. Enligt statsvetaren och den politiska teoretikern Chantal Mouffe måste ett 

politiskt (demokratiskt) ramverk innehålla ett konfliktelement för att mobilisera passioner 

i demokratisk riktning, och enligt hennes mening har detta varit nyttan av den 

höger/vänsterdistinktion som länge präglat det politiska fältet.3 Därmed upprätthålls den 

politiska spänningen mellan höger och vänster, som både en grundläggande egenskap för 

ett demokratiskt system, och som det som upprättar en förståelseram för att undersöka 

                                                   

1 Friedrich Nietzsche, Så talade Zarathustra, (Umeå: h:ström - Text & kultur, 2007), s.24. 
2 Miguel de Beistegui, Heidegger and the political, (New York: Routledge, 1998), s.1. 
3 Chantal Mouffe, On the political, (London: Routledge, 2005), s.6. 
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politiska och samhälleliga konflikter. Ur detta uppstår ett moment 22: pluralism och 

åsiktsfrihet ses som grundläggande i demokratier, men helt ofjättrad är inte medborgare 

från sin möjlighet att agera i enlighet med sina åsikter. Istället inställer sig frågan om hur 

långt en individ tillåts dra sig åt exempelvis höger- eller vänstersidan inom det politiska 

spektrumet; det vill säga, när övergår någon från att vara en ”passionerad medborgare” till 

att vara en politikens avfälling? Vilken relation kan finnas mellan dessa två olika poler? 

Det är några av de frågor som kommer att beröras i denna uppsats. 

Inledningsvis presenteras det syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien 

och efterföljs av en redogörelse av arbetets metod. Därefter övergår fokus till att beskriva 

de teoretiska ansatserna som den därpå följande analysen bygger på. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattande redogörelse av resultat och avslutande diskussionsfrågor.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ”samhället” och ”extremism” diskursivt 

skapar och utmanar varandra. Denna teoretiska argumentation ämnas vidare 

konkretiseras genom att undersöka hur olika samhällsinstanser förhåller sig till begreppet 

våldsbejakande extremism och hur detta påverkar och utmanar den demokratiska 

värdegrund som det svenska samhället föreställs vila på. Arbetet berör därmed 

ämnesområden om hur olika samhällsinstanser bedriver sitt arbete mot utpekade 

extremistiska miljöer, hur miljöerna begripliggörs samt hur gränslandet mellan legitim och 

illegitim medborgerligt engagemang beskrivs, upprättas och bestrids. 

Slutsatserna som presenteras här bör inte tolkas som vare sig en acceptans eller 

legitimering av våldshandlingar, xenofobi eller dylika uttryck eller att bortförklara 

“extrema” åsikter. Istället ämnar studien framhålla hur våldsbejakande extremism på ett 

teoretiskt plan kan förstås som symptomatiskt för det samtida politiska landskapet. 

Därmed bör arbetet snarare betraktas som ett tankeexperiment kring gränserna för 

demokrati, hegemoniutmaning och den våldsbejakande extremismens plats mellan dessa 

begrepp, än som en studie om extremistiska miljöer som sådana eller samhällets faktiska 

åtgärder mot dessa. 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet: 

 Hur konstrueras våldsbejakande extremism i förhållande till ett föreställt ”normsamhälle”? 

o Hur försöker samhället bemöta eller motverka våldsbejakande extremism 

diskursivt? 

 Hur förhandlas gränslandet mellan politisk aktivism och våldsbejakande extremism? 

o Hur förhandlas relationen mellan olika politiska motpoler? 

o Hur kan demokrati förhålla sig till dilemmat mellan att ”mobilisera passionerna” 

och våldsbejakande extremism? 
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Avgränsning 

Arbetet utgår från den tredelade uppdelning av våldsbejakande extremistmiljöer 

(högerextremism, islamistisk extremism och vänsterextremism) vilka identifieras av 

Säkerhetspolisen bland annat i rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge 

och tendenser och ställer sig frågande till relationen mellan miljöerna och 

”normsamhället”, hur denna relation omförhandlas diskursivt och hur olika politiska 

subjekt interpellerar varandra. Arbetet syftar därmed inte till att ställa sig frågande 

huruvida dessa tre miljöer är ”korrekt” identifierade som utgörande det största hotet eller 

vilka konsekvenser detta kan få för enskilda individer som pekas ut som tillhörande en av 

miljöerna. Studien är inte heller en kritisk granskning av hur samhället exempelvis 

bemöter våldsbejakande extremism, utan fokuserar istället på de dialektiska skapande- 

och interpellations–processen som sker mellan de diskursivt skapta motpolerna hegemoni 

och hegemonimotstånd. 

Då detta arbete lägger tyngdpunkten på olika teoretiska aspekter görs ingen redovisning av 

våldsbejakande extremisms utveckling över tid, deras visioner kontra metoder, vilka 

paradigmskiften som skett exempelvis inom terrorismforskning eller andra aspekter som 

vanligtvis presenteras som tidigare forskning eller bakgrundsinformation. Istället finns en 

utökad och fördjupad teoretisk diskussion som är tänkt att ge läsaren en förståelse för de 

teoretiska begrepp och processer och hur de används i studien. Det teoretiska ramverket 

exemplifieras sedan genom utdrag ur det empiriska materialet. 

Arbetet utgår främst från en svensk kontext; även om extremistmiljöer kan återfinnas 

globalt beskrivs de av informanterna som agerande utifrån kontextbundna geografiska, 

sociokulturella och rättsliga ramar. Därtill arbetar olika länders myndigheter utifrån olika 

rutiner, olika typer av informationsunderlag och med olika syften när de försöker bemöta 

våldsbejakande extremism. Det bör därmed också klargöras att även om olika myndigheter 

och organisationer som behandlas i detta arbete utgår från samma ”svenska” kontext, så 

kan deras prioriteringar, direktiv och vardagsverkligheter skilja sig åt. Arbetet avgränsas 

vidare tidsmässigt i den mån att de intervjuer som genomförts som en del av arbetet har 

genomförts under våren 2016 och utgör ett komplement till tidigare tryckt material. 

Material, analys och resultat bör således alltid förstås utifrån sina respektive tids- och 

rumsliga kontext, vilket kan medföra vissa svårigheter att skapa långtgående förklarings-

modeller. 

Begreppsliga definitioner 

Några klargörande punkter om begrepp bör avhandlas. Med aktörer avses här främst de 

olika myndigheter, organisationer och andra instanser som har intervjuats eller på annat 

sätt har behandlats i uppsatsen. Begreppet kan dock även avse kontextbundna subjekt som 

beskrivs löpande. Normsamhället är ett återkommande begrepp som används av 

informanter i syfte att beskriva det samhälle som gemeneman anses tillhöra. Detta tänkta 
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samhälle menas vidare dela en allmän uppfattning om värderingar, konflikthantering, 

demokratiska rättigheter, medborgerliga rättigheter och skyldigheter med mera. Det är 

min uppfattning att detta motsvarar andra, analytiska, begrepp som presenteras och 

används i denna studie – exempelvis hegemonisk struktur och rådande ordning – och 

kommer således användas synonymt med varandra. 

Vidare bör det klargöras hur vissa centrala begrepp brukas inom materialet. Definitionerna 

som återges nedan grundar sig i Säkerhetspolisens beskrivningar eller bruk av termer och 

hänvisas till i tryckt material såväl som av informanterna. Det kan framstå som 

problematiskt att inte ställa sig mer kritisk till definitioner eller hur de används. Det är 

dock viktigt att minnas att definitionerna som hänvisas till inte underbygger analysen i sig 

utan presenteras istället i syfte att begripliggöra vilka definitioner och förståelser som 

informanter och källmaterialet utgår från. Förhoppningen är således att säkerställa att 

såväl studien som det empiriska underlaget utgår från samma begreppsförståelse, något 

som bör öka graden av validitet och överensstämmelsen mellan empiri och förståelseram. 

Först måste ett förtydligande mellan begreppen radikalisering4 och våldsbejakande 

extremism göras. Våldsbejakande (politisk) extremism beskrivs således vara 

ett samlingsnamn för icke-demokratiska uttryck där våld och hot används eller 

förespråkas som ett medel för att uppnå politiska mål [… medan radikalisering 

avser…] de processer som leder till en ideologisk eller religiös aktivism för att 

införa genomgripande förändringar i samhället.5  

Det finns dock vissa oklarheter kring vad som egentligen avses med begreppet 

våldsbejakande extremism.6 I rapporten Ds 2014:4 konstateras det att det inte finns någon 

entydig definition kring våldsbejakande radikalisering och extremism och redogör således 

först för begreppets olika beståndsdelar.7 Säkerhetspolisen avser med termen 

våldsbejakande ”handlingar såsom att stödja, uppmana till eller delta i ideologiskt 

motiverade våldshandlingar för att främja en sak.”8 Med extremism avses ”rörelser, 

                                                   

4 Radikalisering bör inte förväxlas med att vara radikal. Detta avser snarare exempelvis att inneha en vision 
för samhället som står bortom gängse uppfattning, men där samhällsförändring sker utan våld eller andra 
tvångsmedel. Jämför När vi bryr oss: förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga 
våldsbejakande extremism : betänkande, SOU 2013:81, s.35. 
5 Sveriges kommuner och landsting (SKL), Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism: en 
exempelskrift, (Stockholm, 2010), s.8f. 
6 Kritik har även lyfts kring hur utredningar förhåller sig till begreppet. Exempelvis lyfter Helene Lööw, 
Daniel Poohl och Christer Mattsson – som har varit förordnande experter i en tidigare statlig utredning om 
våldsbejakande extremism – fram faran med generaliseringar; dels anser experterna att deras kunskaps-
område kring förebyggandet av våldsbejakande högerextremism inte kan generaliseras till andra miljöer, 
dels menar de att det är problematiskt att slå samman miljöerna och försöka utforma en enhetlig strategi mot 
de som kollektiv, då detta förbiser faktumet att miljöerna faktiskt skiljer sig åt. Experterna konstaterar att 
”[r]isken är uppenbar att sökandet efter likheter mellan de olika formerna av extremism gör samordnaren 
blind för det som karaktäriserar de specifika extremismtyperna.” http://www.dn.se/debatt/olika-slag-av-
extremism-kraver-olika-slags-atgarder/ (besökt 13062016) 
7 Ds 2014:4, Våldsbejakande extremism i Sverige: nuläge och tendenser, (Stockholm: Fritze, 2014), 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/232873, s.20. 
8 Ibid, s.20. 
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ideologier eller individer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning.”9 I 

rapporten Ds 2014:4 sammanförs de begreppsliga beståndsdelarna med att beskriva att 

[d]e våldsbejakande extremistmiljöer som beskrivs i rapporten utgörs av 

organisationer, nätverk, grupper eller individer med anknytning exempelvis till 

etablerade nätverk som alla har visat sig beredda att använda hot eller våld för att 

nå ideologiska syften.10 

Således utpekas och upprättas genom diskursiva praktiker – något som beskrivs under 

teoriavsnittet – ett nytt politiskt subjekt: den våldsbejakande extremisten. Att vara 

våldsbejakande är ett viktigt och återkommande definitionselement som särskiljer det 

utpekade subjektet från andra, ”enbart extremistiska” grupper eller miljöer vars 

ideologiska övertygelse inte används för att legitimera våldsbruk i syfte att förverkliga sina 

politiska visioner. Härigenom möjliggörs att vissa miljöer blir föremål för normsamhällets 

övervakning, medling och interventioner medan andra utpekade grupper undgår detta. 

Våldsbejakande extremism kommer här ofta omnämnas som kollektiv, vilket kan leda till 

tanken att samtliga extremistmiljöer har samma agenda och metoder. Så är givetvis inte 

fallet; de tre utpekade miljöerna skiljer sig ofta rörande vilken samhällsvision de hyser 

samt vilka metoder de anser är berättigade för att uppnå målet. Samma nyansering kan 

göras inom de olika miljöerna. Denna nyansering kommer stundvis artikuleras, men det 

väsentliga är förståelsen av våldsbejakande extremism som den diskursiva motpolen till 

normsamhället, och hur spänningen mellan dessa kan ses som ett tecken på bristen av ett 

agonistiskt politiskt förhållningssätt. 

  

                                                   

9 Ds 2014:4, s.21. 
10 Ibid, s.21. 
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Metod 

Metodologiskt intas ståndpunkten att ett varierat materialval och metodbruk leder till ett 

mer nyanserat källmaterial där olika källor kan ställas mot och komplettera varandra. På 

samma sätt kan en kombination av tillvägagångssätt kasta skiftande ljus på ett och samma 

material. Nedan beskrivs de olika metoderna som brukats för detta arbete i termer av vad 

de är samt hur de har använts i arbetet. 

Materialurval 

Rapporter 

Arbetet bygger på två typer av empiriska källmaterial; dels intervjuutsagor, dels rapporter, 

i synnerhet När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att effektivare 

förebygga våldsbejakande extremism (SOU 2013:81) samt Våldsbejakande extremism i 

Sverige - nuläge och tendenser (Ds 2014:4). Rapporten från Justitiedepartementet 

Ds 2014:4 samt betänkandet SOU 2013:81 har använts som huvudkällor både i termer av 

att söka förståelse kring hur olika offentliga aktörer begripliggör våldsbejakande 

extremism och vad som ligger till grund för detta förhållningssätt. Att denna syn kan 

tänkas vara representativ styrks av faktumet att det finns stor samstämmighet mellan 

rapporterna och informanternas utsagor, vilket kan tyda på att rapporterna åtminstone 

delvis omsätts i praktik inom informanternas respektive verksamheter. De olika 

materialformerna tänks därtill öka tillförlitligheten genom att fungera som varandras 

kontrollmekanism. En ytterligare anledning till att korsanalysera källmaterialtyperna är att 

publikationer till viss del är ett statiskt material som ger en ögonblicksbild av och från en 

viss tidpunkt, även om tolkningar kan förändras med tiden. Informanterna kan således ge 

en fingervisning om de förändringar som skett under tiden sedan rapporternas 

publicering. Justitiedepartementets rapport exempelvis, ger en bild om den upplevda 

situationen omkring, och fram till, år 2014, och bedömningarna utgår från underlag som 

ofta inhämtats tidigare än så. Nya händelser finns därmed inte representerade – 

exempelvis den senaste tidens uppmärksammade terrordåd som genomförts av s.k. IS-

sympatisörer lyser med sin frånvaro – vilket kan ifrågasätta vissa av de slutsatser som dras 

i rapporten. Informanterna upplevdes till viss del delge kompletterande information om 

sådana nya eller förändrade fenomen genom sina utsagor. I en ständigt föränderlig miljö 

måste dock det yttersta göras för att inte begå anakronistiska antaganden. Detta tänks till 

viss del undgås genom att komplettera det tryckta materialet med intervjuer för att ge en 

inblick kring vilka förändringar som skett under åren i termer av fokus, 

arbetstillvägagångssätt och konceptualisering.  

Intervjuer 

De intervjuer som genomförts inom ramen för detta arbete har gjorts i främst två syften; 

dels utgör utsagorna ett självständigt material i sig själva, dels fungerar de som 
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komplement till de skriftliga källorna. Totalt har tre intervjuer genomförts med 

informanter från olika samhällsinstanser. Den första informanten representerar 

Norrköping kommuns säkerhetsavdelning. Den andra är kommunpolis i Linköping och 

jobbar strategiskt brottsförebyggande, trygghetsskapande och med frågor relaterade till 

våldsbejakande extremism. Den sista informanten representerar Kriminalvården och är 

delaktig i arbetet med ett regeringsuppdrag kring våldsbejakande extremism. Kontakt 

etablerades med informanterna genom att skicka ett informationsbrev till deras respektive 

organisation med information om arbetets syfte, premisserna för deras medverkan och 

såväl mina som handledarens kontaktuppgifter.11 Innan intervjuerna hölls påmindes 

informanten om studiens syfte samt om möjligheten till att avbryta sin medverkan. En 

diskussion hölls även kring frågor om anonymitet, lyftandet av citat och om intervjun fick 

spelas in. 

Samtliga intervjuer har varit semistrukturerade vilket innebär att ett frågeschema har 

legat till grund för intervjuerna, men att utrymme funnits för ”spontana” frågor som 

uppstått under intervjun.12 Detta medför att även om alla intervjuer behandlade samma 

ämne och utgick från samma grundschema, så finns det vissa variationer mellan de olika 

intervjuerna. Alan Bryman framhåller att denna intervjumetod således är flexibel och 

tillåter samtalet att röra sig mellan olika intressepunkter vartefter dessa uppstår.13 För 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann innebär denna flexibilitet vidare att intervju-som-

metod måste liknas vid ett hantverk som förbättras genom övning, och lyfter fram vikten 

av att inse att det i den kvalitativa forskningsintervjun ”produceras kunskap socialt i ett 

samspel mellan intervjuare och intervjuperson”.14 Således är det empiriska materialet som 

uppstår ur en forskningsintervju resultatet av en dialektisk process där intervjuarens 

förkunskaper om ämnet spelar en betydande roll i dennes möjlighet att exempelvis kunna 

ställa relevanta följdfrågor eller uppmärksamma ingångar till andra intressanta aspekter.15 

Läsningen av SOU 2013:81 och Ds 2014:4 påbörjades i ett tidigt stadium i arbetsprocessen, 

något som påverkade frågeschemats utformning och riktade arbetets begynnande 

fokusområde. Allt detta innebär dock att både arbetsprocessen och efterföljande resultat 

måste förstås inom sin tidsliga och rumsliga kontext. Om detta inte beaktas kan det lätt ge 

upphov till missförstånd, anakronismer eller (o)avsiktliga feltolkningar. 

                                                   

11 Totalt kontaktades ett tiotal olika instanser som antogs arbeta, interagera med, eller på annat sätt ha 
kunskap om våldsbejakande extremism. Således gjordes kontaktförsök med kommunrepresentanter, 
Migrationsverket, Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism med flera, och de genomförda 
intervjuerna representerar de instanser som både velat medverka och där det funnits schemateknisk 
möjligheter att så göra. 
12 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö: Liber, 2011), s.415. 
13 Ibid, s.415. 
14 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 
2009), s.98. 
15 Ibid, s.98. 
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Transkribering och kodning 

Efter varje genomförd intervju har det inspelade materialet transkriberats och såväl 

transkriptioner som rapporter har genomgått en kodningsprocess. Citat som lyfts från 

intervjuer har i vissa fall ”städats” språkligt genom att exempelvis ta bort upprepningar 

eller oavslutade ord; således har språkflödet och andemeningen prioriterats framför att 

återge utsagor ordagrant. Kursiverade ord i citat visar på emfas som informanter 

upplevdes lägga under intervjutillfället om inget annat anges. 

Kodningen är den utvecklingsprocess varigenom det empiriska materialet systematiseras, 

och i denna studie har de transkriberade intervjuerna och publicerade rapporter kodats på 

samma vis. Ibland görs en åtskillnad mellan kodning och kategorisering, där den tidigare 

avser processen varigenom nyckelord knyts till det transkriberade materialet, medan den 

senare innebär en systematisering av begrepp som ett led i kvantifiering av svaren.16 Likt 

många andra moment är dock dessa processer flexibla och kan formas utefter arbetets 

behov. I detta arbete har kodningen av det empiriska materialet gjorts genom 

identifierandet av  exempelvis återkommande begrepp, teman, subjekt, bestridda 

definitioner och de olika positioneringar som såväl informanter som de subjekt 

informanterna omtalar intar. Dessa olika beståndsdelar har inför analysen grupperats 

tematiskt (systematiserats), vartefter vissa teman tycktes framträdda oftare eller tydligare 

än andra. Största delen av materialet beskriver våldsbejakande extremism ur ett 

mikroperspektiv, exempelvis individspecifika driv- och dragningskraftsfaktorer som anses 

bidra till någons radikalisering och vidare in i extremistisk verksamhet. Återkommande 

element är exempelvis enskildas upplevelser och erfarenheter, upplevt utanförskap, 

betydelsen av utbildning och framtidstro. Ur makroperspektiv återfanns mer strukturella 

skildringar om relationen mellan samhälle och våldsbejakande extremism utifrån socio-

ekonomiska förklaringar, maktbalanser mellan utpekade extremistgrupper och 

statsmakten och demokratins roll i samhället. Fokus valdes att främst läggas på 

makroperspektivet, vartefter det kodade materialet satts i relation till det teoretiska och 

begreppsliga ramverket som presenteras nedan. Analysen kommer behandla några av de 

teman som identifierats ur makroperspektiv, så som olika strategier de olika aktörerna 

brukar mot varandra, det dialektiska förhandlandet mellan olika subjekt och hur aktivism 

kan betraktas som antingen legitimt eller hegemoniutmanande. Dessa har samlats under 

de två analytiska huvudteman Hegemoni och motstånd, samt Dialektik och mobilisering. 

Analysen återspeglar dock enbart en del av de olika tolkningsperspektiv som materialet ger 

upphov till och skall således inte antas vara uttömmande. 

                                                   

16 Kvale och Brinkmann, a.a., s.217. 
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Diskursanalys 

Det finns flera olika inriktningar av diskursanalys men den som nyttjas här vilar på den 

poststrukturalistiska inriktning som förespråkas av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 

som ser diskursiva praktiker som något som omfattar alla sociala relationer och därmed är 

fundamentet för allt meningsskapande.17 En diskurs kan ses som en förståelseram som 

kontextualiserar ”verkligheten” för envar och skapas, upprätthålls och förändras genom 

språket, mellanmänskliga interaktioner och interpellationer. Men diskurser upprättar inte 

enbart den upplevda verkligheten, utan blir således även medskapare av subjektspositioner 

genom en interpellationsprocess (se vidare under Diskursteori under Teori-avsnittet). 

För att förstå hur diskurs kan användas som metod finns det några grundbegrepp som 

kräver en kort presentation. Ett tecken är kombinationen av ett tings beteckning och något 

betecknande, det vill säga dess tillskrivna symbol (namnet på ett ting) samt dess 

”tankeinnehåll” (det som avses med symbolen, den definition som uppstår genom 

ömsesidig överenskommelse).18 Element är därmed tecken vars tankeinnehåll det råder 

strid om så att ”[s]tabiliteten i diskurser hotas alltid av betydelseskiften hos tecknen”.19 

Således är den väv av element som uppstår i sig själva diskursen, men ett givet element är 

inte diskursivt fixerat, utan något vars mening omförhandlas genom att exempelvis sättas i 

relation till andra tecken, en process som Laclau och Mouffe benämner artikulation.20 

Således utgör en betydande del av diskursanalys av undersökandet av relationerna mellan 

olika element och vilka konsekvenser samspelet mellan dem får. Dessa relationer 

kontextualiseras sedan genom det teoretiska ramverket i syfte att förklara fenomen i 

materialet eller hur olika aktörer identifierar olika bestridda tecken. Demokrati är ett 

exempel på ett särskilt omstritt tecken, en s.k. flytande signifikant,21 som olika aktörer 

tillskriver olika betydelser. Av informanterna åsyftas den demokratiska beslutsprocessen 

innefattande fria val och mänskliga rättigheter, medan exempelvis den våldsbejakande 

islamistiska extremismen beskrivs i materialet som att betrakta demokrati som ett uttryck 

för en västerländsk hegemoni som ringaktar lokala kulturella normer. 

Etik 

Alla studier av och med människor medför en rad olika etiska dilemman som måste 

beaktas under hela arbetsprocessen. Vägledande för de etiska aspekterna för denna studie 

är att beakta Vetenskapsrådets olika forskningsetiska principer. Till dessa hör i samman-

fattande benämning informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt 

                                                   

17 Göran Bergström och Kristina Boréus, ”Diskursanalys” i Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.) 
Textens mening och makt, (Lund: Studentlitteratur, 2012), s.357. 
18 Ibid, s.365. 
19 Ibid, s.365. 
20 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy: towards a radical democratic 
politics, (London: Verso, 2001), s.105. 
21 Bergström och Boréus, a.a., s.365. 
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samtyckeskravet vilka beskrivs utförligt i God forskningssed.22 Som tidigare beskrivit 

skickades ett informationsbrev ut till samtliga instanser när informanter söktes och 

gjordes för att ta hänsyn till informations- och samtyckeskravet. Brevets innehåll 

upprepades vid intervjutillfället och det försäkrades om att informanten inte hade några 

frågor rörande arbetet eller sin plats i det. Jag har ständigt strävat efter att förhålla mig till 

dessa principer under arbetets gång men det är inte alla gånger det är självklart hur detta 

görs på bästa sätt. Exempelvis måste en avvägning ske mellan å ena sidan forskningskravet 

och individskyddet å den andra. Inte sällan står dessa två principer i konflikt med varandra 

och då ingen av dem är ”absoluta” måste forskaren fatta beslut kring vilken princip som 

”väger tyngst” i varje enskilt fall. Forskaren och de etiska principerna finns således inte 

direkt för att ”lösa” dylika konflikter utan snarare ligger fokus på forskarens etiska 

kapacitet och omdöme.23  

Samtliga informanter kommer benämnas i generiska termer likt ”informant från” samt 

vilken organisation de representerar. Detta görs för att få en enhetlig refereringsform för 

samtliga informanter, samtidigt som hänsyn tas till att det funnits olika önskemål från 

informanter i frågor rörande anonymitet, fingerade namn och befattningspresentation. 

Förhoppningen är att den valda lösningen dels både respekterar informanternas varierade 

önskemål om anonymitet samtidigt som det ger dem det erkännande de förtjänar för sitt 

medverkande, dels att läsaren upplyses om utsagors ursprung och kontext på ett sätt som 

främjar språkflödet. 

Det insamlade materialet måste även behandlas och förvaras på ett sådant vis så att 

utomstående inte får tillgång till det. I och med att informantutsagorna i vissa fall kan 

betraktas som känsliga, antingen för informanten själv, dennes organisation eller för tredje 

part, är det viktigt att inspelningar och transkriptioner inte sprids vidare utan kännedom 

och att aktsamhet tas vid exempelvis val av citat. Andra etiska avvägningar i 

intervjusituationer handlar exempelvis om att korrekt återge informanters utsagor. Såväl 

under intervjun som vid analysfasen kan det vara svårt att särskilja vart gränsen går 

mellan var en informants personliga tyckande slutar och där ”myndighetsåsikten” denne 

representerar tar vid. Informanter kan vidare oavsiktligen försättas i en svår situation, i 

synnerhet om dennes personliga åsikt står i motsats till den officiella linjen som framförs 

av arbetsgivaren. Informanter kan även under intervjun försättas i situationer då deras 

lojalitet till arbetsgivaren prövas. Därtill är det viktigt att hålla i minnet att utsagor, 

analyser och resultatbeskrivningar sker genom olika raster – inte minst forskarens eget –  

och är således subjektiva tolkningar.24 Respektive positionering är viktig att hålla i minnet 

för att avhjälpa eller uppmärksamma stereotypisering, om- eller feltolkning av materialet. 

                                                   

22 Göran Hermerén, God forskningssed, (Stockholm, 2011), https://publikationer.vr.se/produkt/god-
forskningssed (hämtat 040416.). 
23 Kvale och Brinkmann, a.a., s.85f. 
24 Ibid, s.227. 
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De ponerade resultaten av studien har även tänkts vara av värde; dels då våldsbejakande 

extremism ofta står på dagordningen, men sällan preciseras vidare, dels då det finns en 

föreställd vinning i att förstå vilken konsensus vardagliga förståelser grundar sig i. Men att 

följa god forskningssed innebär således inte enbart att reflektera över sådant som 

informantskydd och en studies framtida användningsområde, utan även att ärligt redovisa 

resultat som möjligtvis går mot de framkomna resultaten och belysa alternativa synsätt 

eller kontrasterande utsagor. 

Det kan även ifrågasättas huruvida lämpligt det är att skriva om grupper utan att tillåta 

dessa själva komma till tals i arbetet. Detta är i sig en viktig filosofisk fråga, men en som 

faller något utanför detta arbete. Dels har inte syftet varit att studera extremister som egna 

subjekt, utan snarare konstruktionen av och betänkanden kring dessa kategorier av andra 

aktörer. Dels kan det finnas åtskilliga logistiska, rättsliga och säkerhetsaspekter kring 

möjligheten att intervjua utpekade extremister som försvårar. Vidare är det viktigt att 

komma ihåg att de uttalanden som görs av informanter (och av mig) är personliga 

slutsatser om extremistiska miljöer. Även om dessa tyckanden kan skilja sig från vad en 

”extremistinformant” skulle delge, så har utsagorna en legitimitet i sig själva, i egenskap av 

att vara respektive informants uppfattning om ämnet vid tidpunkten.  
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Teori 

Diskursteori 

Om diskursanalys är verktyget för att studera den sociala verkligheten, är diskursteori det 

som förlöser själva studieobjektet. Då den förstnämnda redan har behandlats ovan i 

termer av vad som konstituerar en diskurs är det här lämpligast att betänka hur diskursers 

olika beståndsdelar samverkar i sin totalitet. Denna studie kommer till stor del följa Laclau 

och Mouffes generella beskrivning av diskursiva praktiker som, tolkat av David Payne, 

beskrivs ”[…] som det oändliga spelet mellan skillnader, ur vilket innebörder och 

beteckningar etableras genom en serie artikuleringsförfaranden som befäster de inbördes 

relationerna mellan skillnader.”25 

Diskurs kommer här att figurera på främst två vis. Dels som den tidigare beskrivningen 

som den sociala verklighet ett subjekt befinner sig i, en verklighet som skapas genom 

interaktioner med andra subjekt och som således är under ständig omförhandling. Dels 

avses en mer specifik funktion som (med-)skapare av den politiska kontext som utgör 

arenan för ämnet som behandlas nedan. Med andra ord vilar den ämnesspecifika 

förståelsen på tanken att ”en diskursiv struktur […] är en artikulatorisk praktik som 

upprättar och organiserar sociala relationer.”26 Samhället som sådant är därmed aldrig 

statiskt, något transcendentalt betecknat, utan befinner sig i ständig förändring, en 

”diskursiv yta där innebörder, gränser och möjligheter blir föremål för ändlösa politiska 

tvister, dekonstrueras och rekonstrueras i och genom strategiska operationer.” 27 

För att bättre förstå den subjektsskapande processen som diskurser medför kan här lånas 

den althusserska begreppsapparaten rörande ideologi och subjektskonstituerande 

interpellation. Louis Althusser menar att ideologiers institutioner och praktiker (som 

något förenklat kan likställas med beskrivningen av diskurs) formar hur individer formar 

sina idéer.28 Det kan här då invändas att om detta stämmer, så borde inte oliktänkande 

uppstå, men diskursens påverkan är inte nödvändigtvis homogeniserande utan kan likväl 

ge upphov till motstånd och oliktänkande. Det väsentliga här är det faktum att det är den 

rådande strukturen som påverkar individens självuppfattning och trosutformnings. Denna 

interpellationsprocess medför att en position åläggs ett subjekt genom att denne anropas 

av någon eller något annat. Interpellation blir således den konstituerande handlingen 

varigenom individen tvingas till handling av en ideologi och som vidare medför att 

individer uppfattar sig själv som ett subjekt.29 Denna dubbelhet framträder ytterligare vid 

                                                   

25 David Payne, “Ernesto Laclau och Chantal Mouffe” i Stefan Jonsson (red.) Samtida politisk teori, 
(Stockholm: Tankekraft, 2015), s.248f. (Kursiv i original.) 
26 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, (Göteborg: Glänta, 2008), 
s.147. (Kursiv i original.) 
27 Payne, a.a., s.249. 
28 Luke Ferretter, Louis Althusser, (London: Routledge, 2006), s.87. 
29 Ibid, a.a., s.89. 
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kännedom av att det franska verbet interpeller syftar både till att anropa någon och till att 

ifrågasätta ett subjekt (exempelvis som i ett polisförhör).30 

Inom den politiska kontexten skapas individers möjlighet att agera på den politiska arenan 

beroende på hur de anropas av, och positionerar sig till, olika diskursiva praktiker. Vidare 

fungerar interpellationer både inkluderande och exkluderande, beroende på positionering; 

om den tilltalade sammanlänkas med en utpekad extremistmiljö genom interpellationen 

placeras denne utanför det tänkta ”normsamhället”. Samtidigt upprättas den identifierbara 

extremistiska miljön som ett eget politiskt subjekt som i sin tur kan interpellera och ställa 

krav på olika samhällsinstitutioner. Nedan kommer det redogöras ytterligare för hur detta 

politiskt konstituerade subjekt (det utpekade extremistiska) upprättas genom dess 

motstånd mot den rådande hegemoni (Laclau och Mouffe) eller ideologi (Althusser) som 

präglar tillvaron.  

Det politiska och hegemoni 

Som ovan anspelat är två centrala teoretiska begrepp för denna uppsats det politiska samt 

hegemoni. En hegemonisk ordning kan förenklat liknas till det som vardagligt omtalas som 

”den rådande ordningen”. Men begreppet är mer nyanserat än så, och det finns många 

olika sätt att betänka vad som konstituerar denna ordning, vad som upprätthåller den och 

hur den utmanas. Den förståelse som brukas här utgår till stor del från Laclau och Mouffes 

både enskilda och samförfattade beskrivningar av hegemoni, med stöd och bidrag från 

andra. Det politiska syftar här till både det politiska systemet som diskursiv praktik såväl 

som det politiska subjektet som infinner sig i detta system. 

Laclau och Mouffe bygger sin förståelse av hegemonibegreppet på Antonio Gramsci som 

menade att en hegemonisk ordning uppstår när den rådande samhällsstrukturen inte 

utmanas, även av aktörer som befinner sig i en underordnad situation och som ”borde” 

göra motstånd.31 Den gramscianska förståelsen av hegemoni innebär att ordningens 

legitimitet är beroende av att den accepteras av de som styrs av den och att acceptansen i 

sin tur vilar på att de styrda godtar den ideologiska premiss som ligger till grund för själva 

hegemonin. Ideologi i sin tur består av den totalitet av en gemenskaps institutioner, 

praktiker och relationer som vilka sammantaget bildar ett historiskt block vilket samlas 

kring ett antal grundläggande artikulatoriska principer,32 och kamp tillskrivs mening 

beroende på hur den artikuleras inom denna hegemoniska ordning.33 Det politiska 

subjektet i gramsciansk mening är således inte bundet exempelvis till klass, utan ses som 

en ”kollektiv vilja” som strävar mot ett gemensamt mål.34  

                                                   

30 Ferretter, a.a., s.88. 
31 Bergström och Boréus, a.a., s.372. 
32 Laclau och Mouffe, (2008), a.a., s.115. 
33 Laclau och Mouffe, (2001), a.a., s.71. 
34 Ibid, s.67. 
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Laclau och Mouffe utvecklar Gramscis begreppsapparat genom att ponera att en 

hegemonisk formation uppstår när striderna om möjliga betydelser i en diskurs minskar 

och en viss stabilisering sker.35 Därmed kan det förstås som ”ett rum i vilket en hel 

uppfattning om det sociala väller fram, grundad på en begriplighet som reducerar dess 

enskilda moment till ett slutet paradigms inre”.36 Det är dock ett omtvistat utrymme ”som 

kräver förhandling mellan ömsesidigt motsägande diskursiva ytor”.37 Tanken om 

artikulation av olika element spelar härmed en avgörande roll och det finns visst utrymme 

för att den sociala tillvaron i diskursen utmynnar i ett antagonistiskt förhållningssätt och 

på nytt utmanar den befästa hegemonin. 

Om hegemoni utgör tankeskapet för det rådande systemet, så måste det vidare utforskas 

vilken typ av politiskt system det är som betraktas. Denna studie kommer betrakta det 

demokratiska samhället som en hegemonisk ordning som identifierar och utpekar sin 

motpol inom de våldsbejakande extremistiska miljöerna utifrån egenskapen av att 

identifieras som hegemoniutmanande av ordningen själv. Ordningen befästs som ’den 

rådande’ genom de hegemoniska processerna varigenom de styrda accepterar ordningens 

grundpremisser (som de i någon mening är diskursiva medskapare av). Utpekandet av de 

våldsbejakande extremistiska miljöerna – och såväl vem som vad som föreställs tillskrivas 

miljöerna – är således en del av den vidare hegemonidiskursen. Våldsbejakande 

extremism blir därmed såväl tidsligt som rumsligt kontextuellt beroende, då en 

diskursförändring eller -förskjutning kan medföra att vad som tidigare betraktades vara 

radikalt plötsligt ses som rumsrent eller vice versa. Den som är bekant med den franska 

revolutionens många vändningar bör ha god kännedom om detta fenomen. I många 

“vanliga” fall skulle dessa hegemoniutmanande spänningar rymmas inom det legitima 

diskursiva rummet för behandling, omvärdering, implementering eller förkastning, och 

sedan upptas i, eller förskjutas från, den hegemoniska ordningen. 

Mouffe beskriver vidare Elias Canettis resonerande kring “folkmassan” och förnekar att 

fenomenet skulle tillhöra ett “urtillstånd” som försvinner i takt med moderniseringens 

framskridande. Snarare ska människors benägenhet att hopa sig förstås som något 

grundläggande för det mänskliga. Mouffe menar att de demokratiska institutionerna 

måste förmås handskas med – och inlemma – massan och ge dem tillträde till det legitima 

rummet, så att de krafter som onekligen kommer att mobiliseras inte utgör ett hot mot de 

demokratiska institutionerna.38 Mouffe menar vidare att politik i sig utgörs av 

antagonistiska förhållningssätt och formas av motsättningar mellan olika motpoler, 

exempelvis höger-vänster eller kapitalism-socialism. Antagonismen kan utmynna i 

våldsamma yttringar vid sammandrabbningar mellan de olika motpolerna, och därför är 

uppgiften för ett demokratiskt projekt att utgöra ett rum där olika meningsskiljaktigheter 

                                                   

35 Laclau och Mouffe, (2001), a.a., s.142. 
36 Ibid, s.143. 
37 Ibid, s.143. 
38 Mouffe, a.a., s.23f. 
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och hegemonier kan bestridas och utmanas genom diskursiva och deliberativa praktiker. 

Detta rum är vad som åsyftas med begreppet agonism. Således menar Mouffe att 

konsensuspolitik, det vill säga avsaknaden av olika reella, utmanande politiska alternativ, 

utgör ett hot mot det demokratiska samhällsidealet genom att frånta det dess politiska 

konfliktelement.39 Denna förståelse av konsensuspolitik ses bidra i förlängningen till att 

upprätthålla en hegemonisk ordning, då bristen på utmanande diskurser cementerar 

ordningens varande. De demokratiska institutionerna måste därför skapa legitima rum för 

”bestridande”, där antagonismen omvandlas till agonism som när och utvecklar det 

politiska såväl som samhället. Det legitima, agonistiska rummet kan därmed liknas en 

säkerhetsventil som möjliggör för oliktänkande att leva sida vid sida i en konfliktfylld  

miljö utan att det utmynnar i våldsamma fientligheter.40  

Hur kan vi då upprätthålla en hållning som å ena sidan ser extremism som ett tecken på en 

avsaknad av, eller inte tillåtas tillträda, ett legitimt rum för agonism, och ett förkastande av 

de våldsdåd som utförs av extremister å den andra? Detta kan förklaras genom den 

distinktion som Mouffe tydliggör genom att konstatera att en skillnad måste upprättas 

mellan individer som förkastar vad som vanligtvis beskrivs som demokratiska värden 

(exempelvis frihet och jämlikhet) och de som accepterar begreppet som sådana, men som 

strider om deras mening.41 Härigenom skönjs den diskursiva processenen som ständigt 

prövar och omformar den betydelse som tillskrivs begrepp och fenomen. 

Denna förståelse av demokrati som ett politiskt och polemiskt system kan även återfinnas 

hos Jacques Rancière, vars utgångspunkt vilar i att demokrati är den process varigenom 

motstånd utförs mot ständigt nya uppstående och omformande hegemonier.42 Oenigheter 

bör artikuleras på så vis så att upplevda oförrätter kan omförhandlas genom en ständigt 

pågående process som i grunden ifrågasätter den konsensus som med tiden uppstår. I 

Rancières tankar återkommer jämlikhetsaspekter som, om än viktiga, faller något utanför 

fokus för denna studie. Däremot så följer det ur jämlikhetstanken en idé om 

intelligensernas egalitet, så att envar potentiellt innehar samma förmågor vilket möjliggör 

förandet av den polemiska politik som betecknas demokrati.43 Rancière och Mouffe förstås 

skilja sig i så måtto att där Rancière finner demokratins uppgift i att utmana den 

konsensuspolitik som uppstår, väljer Mouffe istället att peka ut konsensusskapandet i sig 

som ett demokratiskt misslyckande (och ett hot mot systemet), och istället förordar ett 

politiskt rum som främjar agonism framför antagonism. Mouffe menar därmed att en 

”radikal demokrati” krävs för att förändra hegemoniska strukturer genom att förespråka 

nya sådana. Det radikala elementet skall inte förväxlas med förandet av en ”radikal politik” 

i meningen att exempelvis förespråka väpnad revolution, utan sker genom det agonistiska 

                                                   

39 Mouffe, a.a., s.2f. 
40 Ibid, s.20f. 
41 Ibid, s.121. 
42 Kim West, “Jacques Rancière” i Stefan Jonsson (red.), Samtida politisk teori, (Stockholm: Tankekraft, 
2015), s.338. 
43 Ibid, s.333. 
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spelrummet som kännetecknas av en relation mellan meningsmotståndare. Således krävs 

det tidigare nämnda konfliktelementet för att driva samhällsutvecklingen framåt. Ett 

demokratiskt system som saknar detta radikala element kommer fastna i en konsensus- 

eller konfliktpolitik, snarare än att bedriva en ”konfliktskonsensus” där utmanare 

uppfattar varandra som legitima meningsmotståndare.44 

I likhet med Mouffe kommer detta arbete förespråka en förståelse av det politiska och 

demokrati som något som kräver mer än enbart kompromiss- och konsensusskapande. 

Däremot så anses här att det krävs en vidare förståelse än den klassiska vänster/höger-

dikotomin Mouffe anser att mobiliseringen av politiska passioner kräver. 45 Min 

utgångspunkt är således att det politiska spektrumet måste förstås som ha förändrats från 

en klassisk linjär skala (vänsterhöger) till en mer dynamisk modell som inbegriper 

flertalet värden likt konservativliberal, sekulärreligiös m.m., och att olika, ibland 

tillsynes motstridiga, lojaliteter kan samtidigt upprättas hos en och samma politiska aktör. 

Det politiska subjektet ska förstås som inneha möjligheten att välja från ett smörgåsbord 

av olika politiserade identitetsbeståndsdelar som bidrar till konstruktionen av envars 

politiska subjektsskapande och självuppfattning. Däremot så håller jag med Mouffe om att 

den politiska diskussionen och distinktionen mellan ”vi/dem” idag förs inom ett ”moraliskt 

register” snarare än genom renodlade politiska kategorier, som tidigare.46 Detta dualistiska 

förhållningssätt grundat i moralism spelar en avgörande roll i fråga om hur olika subjekt 

beskriver varandra och deras förståelse för den andres mål och motiv.  

Vad är extremt?  

Som tidigare uppmärksammat identifierar Säkerhetspolisen tre våldsbejakande 

extremistmiljöer verksamma i Sverige som på olika sätt tänks utgöra ett hot mot det 

svenska samhället och demokratin.47 Den definition av våldsbejakande extremism som 

återgavs ovan ger uttryck för hur fenomenet diskursivt har upprättats och tolkats i det 

empiriska underlaget, snarare än att vara ett analytiskt verktyg skapat för studiens 

ändamål. Således är de identifierade miljöerna uttrycket för hegemonins utpekande av 

verksamhet som tänks strida mot ordningen. De tre miljöer som åsyftas är som bekant den 

autonoma miljön, vit makt-miljön48 samt den våldsbejakande islamistiska extremistiska 

miljön.49 För att förstå hur dessa tre miljöer skapas i förhållande till en hegemonisk 

                                                   

44 Mouffe, a.a., s.52f. 
45 Ibid, s.6. 
46 Ibid, s.5. 
47 Ds 2014:4, s.23. 
48 I intervjuer har informanter främst använd benämningen vänsterextrem respektive den högerextrema 
miljön vilket syftar till den autonoma miljön respektive vit makt-miljön. Denna studie kommer främst följa 
informanternas bruka dels för att klargöra vilken miljö informanternas citat syftar till, dels då benämningen 
understryker den dikotoma relation de två miljöerna har till varandra.  
49 Ds 2014:4, s.29. 
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ordning och hur de relaterar till en vidare diskurs är det viktigt att klargöra kort för hur 

dessa miljöer framställs i det empiriska materialet och genom diskurs. 

I rapporten Ds 2014:4, Våldsbejakande extremism i Sverige, tillskrivs ofta de två 

förstnämnda miljöerna till en placering utmed den politiska höger-vänster-skalan, en 

praktik som stundvis kan vara problematisk då termerna i sig kan syfta till olika former av 

politisk placering, aktivitet eller ideologi.50 I denna studie kommer våldsbejakande 

extremism främst att behandlas som en kollektiv motpol till en rådande demokratisk 

hegemoni, men stundtals kommer de enskilda miljöerna behandlas individuellt. 

Grundläggande för samtliga miljöer enligt rapporterna är ett uppfyllande av två 

grundkriterier; dels en acceptans för våldsbruk i ideologiska syften, dels en önskan att 

förändra det svenska statsskicket.51 

Grovt förenklat beskriver rapporterna hur vänstermiljöer betraktar dagens demokratiska 

strukturer som otillräckliga och präglade av klassuppdelningar och kapitalistiska 

drivkrafter som hämmar samhällsutvecklingen. På kort sikt måste arbetarklasserna 

skyddas från kommodifierande effekter, men på längre sikt ämnas ett klasslöst samhälle 

inrättas vilande på självstyre från folket. Då kapitalismen utpekas som ont berättigas 

skadegörelse mot andras egendom, husockupationer och dylika handlingar som 

ideologiskt motiverade och legitima former av kampföring. Vägen till detta idealsamhälle 

tvistas det om inom miljön, men vissa anser att enbart revolution kan åstadkomma 

omvandlingen.52 

Den högerextremistiska miljön beskrivs som antitesen till den föregående. Miljöerna står 

långt ifrån varandra i termer av tänkt idealsamhälle vilket även förklarar varför dessa två 

grupper ofta framställs stå i opposition till varandra. Högern beskrivs avse inrätta ett 

auktoritärt styrt samhälle vilande på en stark statsapparat och som vidare präglas av en 

etnisk homogenitet. Ett visst diskursivt inramningsskifte kan skönjas då miljön oftare 

beskrivs tala om ’kulturellt bevarande’ än ’rasrenhet’, men båda begreppen ses som 

oföränderliga över tid och hota(n)de. Målet är således att inrätta ett samhälle för sina 

”likar” och våld ses ofta som ett legitimt medel för dess förverkligande.53 

Islamistisk våldsbejakande extremism beskrivs vara för svenskt vidkommande relativt ny 

och därmed även inneha en mer svårpreciserade karaktär än de andra två miljöerna. Likt 

de andra miljöerna förs det inom denna miljö debatt om vad som är legitima attentatsmål 

och hur kampen mest fördelaktigt förs, men det finns grupperingar som anser civila mål 

som legitima. Drivkraften är ofta upplevda kränkningar av islam och våld mot muslimska 

länder. Teologi legitimerar våldsutövning och världsliga, ofta liberala demokratiska, 

institutioner ses som oförenliga med det ortodoxa islamistiska styre som ämnas inrättas.54 

                                                   

50 Ds 2014:4, s.29. 
51 Ibid, s.23. 
52 Ibid, s.30f. 
53 Ibid, s.33f. 
54 Ibid, s.35f. 
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I likhet med de andra två utpekade miljöerna finns det globalt sett meningsfränder och en 

internationell blick brukas för att finna inspiration, rekrytera anhängare och för att placera 

den egna kampen inom ett vidare narrativ. 

Genom ovanstående exposé av materialets tolkning av våldsbejakande extremism, antyds 

en dialektisk rörelse ske mellan miljöerna. Den ”ena miljöns aktivitet på en ort kan då vara 

främsta orsaken till att det etableras en miljö av våldsbejakande meningsmotståndare”.55 

Enligt materialet beskrivs extremistgrupper således inte enbart utvecklas genom sina 

relationer till systemet, utan också genom sina inbördes relationer. På liknande vis kan den 

så kallade counter-jihad rörelsen ses som ett gensvar mot en upplevd utbredande 

islamisering, såväl icke- som våldsbejakande sådan.56 Därmed tillskriver olika miljöer 

varandra egenskaper som legitimerar ömsesidigt motstånd utifrån ideologiska grunder. 

Slavoj Žižek menar att det finns en benägenhet att tillskriva individer (eller grupper) ett 

kollektivt ansvar för ett visst handlande som förbiser eller bortser från viktiga historiskt-

diskursiva faktorer som leder fram till ett fenomen. Därmed upprättas ett tankemönster 

där ett subjekt bär fullt ansvar för dess moraliska och/eller kriminella handlade, utan 

hänsyn till bakomliggande påverkningsfaktorer.57 Denna typ av logik är inte tänkt att 

avsäga enskilda individer ansvar för sitt handlande, utan fokuserar snarare på den 

omvända relationen; att enskilda individer som kan identifieras tillhöra ett större kollektiv 

inte tillskrivs kollektiva egenskaper eller brister. Sättet med vilket detta bör på en analytisk 

nivå motverkas är, som Žižek menar med hänvisning till Jacques Derrida, att förstå att 

ramen är i sig en del av det inramade.58 Därmed bör exempelvis extremism förstås både 

som en konstituerande del av demokrati och där demokrati skapar förutsättningar för 

extremism; enskilda individer måste ansvara för extremistiska handlingar, men 

handlingarnas rättfärdigande kan för den enskilde finnas rotad inom de olika historiskt-

diskursiva praktiker handlingarna utförs inom. 

Följaktligen finns det ett element av gruppidentitet som underbygger utpekandet av 

(våldsbejakande) extremism; dels antas individer av en eller annan anledning 

sammansluta i grupper med meningsfränder, dels konstituerar utomstående krafter en 

grupp genom att peka på uppfattade gemen–samma karaktärsdrag som tänks innehas av 

en annars heterogen samling individer. Dessa två former av gruppidentitet kan särskiljas 

genom att benämna de som internt konstituerade kontra externt konstituerade grupper. 

Laclau och Mouffe menar vidare att andra former av social gruppidentifikation som skiljer 

sig från klass, inte är nya i så motto att klass är någon form av ”uridentitet”, utan snarare 

                                                   

55 Ds 2014:4, s.88. 
56 I materielat sammankopplas counter jihad-rörelsen ofta till vit makt- och högerextremistiska miljöer men 
en vars främsta verksamhet bedrivs på internet. Huruvida rörelsen utgör en regelrätt egen miljö eller ingår i 
den övriga högermiljön lämnas här ett outforskat område, främst då rörelsen i sig inte pekas utgöra ett eget 
hot mot det svenska samhället på samma vis som de andra miljöerna. Se Ds 2014:4, s.116f, 129. 
57 Slavoj Žižek “Introduction - The Spectre of Ideology” i Žižek, Slavoj (red.), Mapping ideology, (London: 
Verso, 1994), s.5. 
58 Ibid, s.8. 
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att dessa andra former av kollektiv identitet artikulerar sociala konflikter till allt fler 

instanser. Nya grupper är därmed nya polemiska politiska subjekt som inlemmas och 

uppmärksammas i det diskursiva fältet de rör sig på.59 

Hur förstås demokrati? 

Den rådande hegemoniska idén om vad begreppet ”extremism” innebär är ett resultat av 

dess relation till andra motbegrepp. Relationen är resultatet av hur diskurser upprättar 

mening genom en dialektisk rörelse mellan olika ”konstituerande andra”. Våldsbejakande 

extremism är således ett sådant (mot-)begrepp vars definition uppstår ur dess relation till 

”demokrati”. Det som avhandlas här är inte en djupgående beskrivning av demokratins 

historia eller dess konstituerande institutioner. Istället är det som avses klargöras här i 

korthet är snarare hur demokrati kan förstås som den dominerande berättelse som 

stimulerar såväl som reglerar politiserade passioner. 

Laclau och Mouffe lutar sig mot François Furet som menade att den franska revolutionen 

förde med sig den demokratiska revolutionen, då händelsen markerar en betydande 

diskontinuitet. De ideal som förknippas med revolutionen ”skapade de diskursiva villkor 

som gjorde det möjligt att påstå att de olika formerna av ojämlikhet var illegitima och 

antinaturliga och därigenom likställa dem med förtrycksformer.”60 Således upprättades en 

demokratisk kultur där ideal som jämlikhet och frihet inlemmades och spreds inom den 

politiska diskursen och utgjorde följaktligen en legitimerande kraft i kampen mot olika 

former av underordning. Dessa ”demokratiska värderingar” är dock inte i sig nog för att 

demokrati som något politiskt ska fungera som medlande mekanism. Ett för revolutionen 

samtida dokument, the Federalist Papers, pekar dock på demokratins styrka inom detta 

område. 

The Federalist Papers (1787) är en samling essäer vari författarna polemiserar för 

antagandet av den amerikanska konstitutionen under slutet av 1700-talet. James Madison 

beskriver i nummer tio hur politiska sammanslutningar tenderar till att brytas ned genom 

fraktionalisering vilket riskerar leda till en upplösning av det politiska styret. Med en 

fraktion avser Madison som ett antal politiska subjekt (medborgare) som går samman då 

de delar samma politiska visioner (passioner). Dessa fraktioner riskerar upplösa stater 

allteftersom grupper som förespråkar särintressen kommer att främja sin grupp på 

bekostnaden av andra och därmed inskränker deras medborgerliga rättigheter.61 Ett 

politiskt system måste sålunda kunna medla denna partiskhet och säkerställa samtliga 

subjekts särintressen, viljor och ambitioner. 

                                                   

59 Laclau och Mouffe, (2001), a.a., s.159f. 
60 Laclau och Mouffe, (2008), a.a., s.217. 
61 James Madison, “10. The Same Subject Continued: The Union as a Safeguard Against Domestic Faction 
and Insurrection” i The Federalist Papers: A Collection of Essays Written in Favour of the New Constitution 
(1787), https://www.congress.gov/resources/display/content/The+Federalist+Papers#TheFederalistPapers-
10 (besökt 11042016). 
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Madison menar att även om grupperandet sker inom den politiska sfären, ligger det rotat i 

människans natur (i likhet med Mouffe) och statsstyrelse uppstår därmed i syfte till att 

reglera och moderera mellan dessa olika intressen. Därmed menat är det inte orsakerna 

som kan åtgärdas utan problematiken kan enbart försöka tyglas genom att kontrollera dess 

effekter.62 Fraktionalisering finner sin parallell hos Mouffe i tanken om nöden av ett 

underliggande konfliktelement som driver såväl det politiska som samhällsutvecklingen 

framåt. Där dock Madison ser fraktionalisering som en naturgiven realitet som måste 

tyglas, ser Mouffe meningsmotstånd som en nödvändighet för det politiska. Båda enas 

dock i synen om nöden av den demokratiska strukturen som modererar kraften och gör 

den produktiv.63  

På praktiskt plan för Sveriges del menas här demokrati avse den samling lagar, 

institutionaliserade normer och praktiker som reglerar det politiska (sam-)spelet mellan 

olika parter och reglerar medborgares tillvaro i samhället. Det finns en ordning för 

maktskifte och därmed även en kodifiering om hur nya lagar och normer kan introduceras, 

ändras eller förkastas på ett samhälleligt plan. Regleringen fungerar dock enbart i den 

utsträckning som lydnad ges till den fiktion som kallas statsstyrelse; den som placerar sig 

utanför eller förkastar spelets regler förskjuts vanligtvis själv från spelbordet, ibland med 

rättsliga konsekvenser till följd. Detta utgör i grova drag den rådande ordningen som 

begreppet våldsbejakande extremism utpekas utmana. Extremistiska miljöer kan därmed 

förstås både som en produkt av det demokratiska systemet, samtidigt som det ämnar till 

att ändra eller omkullkasta det. Olika miljöer strävar efter olika tänkta samhällstillstånd, 

men gemensamt för de är den antagonistiska mobiliseringen av passioner som står 

oförenligt med de demokratiska principerna; principer om att söka förändring eller 

uttrycka motstånd enbart i den mån det oliktänkande inte inskränker andras fri- och 

rättigheter.  

Således innefattar demokrati ett moment tjugotvå; å ena sidan anses pluralism som 

grundläggande för ett öppet och fritt samhälle, där medborgare fritt får välja och 

förespråka olika perspektiv och politiska anslutningar. Å andra sidan riskerar nischmiljöer 

att förskjutas från den legitima arenan, antingen då motståndet mot dem framförs genom 

moraliska snarare än politiska termer, eller att miljöerna själva placerar sig bortom de 

demokratiska institutionernas arena.64 Det är vidare lätt att hamna i politiskt filosofiska 

frågor huruvida en demokrati kan eller får med demokratiska medel upplösa ordningen till 

förmån för en auktoritär sådan, men faller utanför ramen för detta arbete. Dock är denna 

problematik viktig att hålla i minnet vid en allmän reflektion kring upprättandet av 

demokratisk hegemoni och de extremistiska krafterna som på ett eller annat vis utmanar 

                                                   

62 Madison, a.a. 
63 För Mouffe är konfliktelementet en positiv produktiv kraft då den driver själva samhällsutvecklingen 
framåt genom dess utmaning, medan det för Madison kan snarare betraktas som en negativ produktiv kraft, 
då regleringen av fraktionaliseringens våldsamma potential möjliggör för samhället att bestå. 
64 Mouffe, a.a., s.120f. 
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denna ordning. Det är inte detta arbetes syfte att förespråka en viss demokratisk 

styrelseform över en annan; essäförfattarna förespråkar exempelvis republikanism i form 

av representativ demokrati som det lämpligaste botemedlet mot fraktionalismens hot. 

Istället är det de grundläggande tankarna om åsiktspluralitet och demokratins försök att 

medla mellan dessa som är av relevans här.  
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Resultatredovisning och analys 

Problematiken som ligger till grund för detta arbete kan sammanfattas följande; diskursivt 

kan våldsbejakande extremism och demokrati betraktas som varandras motpoler, och 

upprättas som sådana genom inbördes självkonstruktion och självidentifiering som 

varandras motsats. Sett utifrån den presenterade teorin uppstår denna polarisering då 

demokratin inte förmår skapa legitima rum för diskussion och agonism, som skulle kunna 

neutralisera meningsmotståndares ihärdiga positioneringar. Dagens demokratiska system 

antas snarare söka bilda konsensus och blocköverskridande överenskommelser som 

försöker släta över meningsskiljaktigheter. Men, genom att inte ta itu med åsikts-

pluraliteten riskerar istället konsensuspolitiken få groende spänningar att bryta ut i 

våldsamma sammandrabbningar mellan olika aktörer. Följande analys kommer försöka 

visa på hur dessa idéer kan komma till uttryck i några konkreta exempel.  

Analysen kommer behandla två huvudsakliga teman: Hegemoni och motstånd, samt 

Dialektik och mobilisering. Den förstnämnda redogör för hur olika diskursiva subjekt 

upprättas och positioneras gentemot varandra, hur mening tillskrivs och bestrids samt hur 

detta bestridande åter ger upphov till omförhandling. Det andra huvudtemat undersöker 

hur det politiska kan på olika sätt mobiliseras och hur olika politiska passioner kan 

frammanas i olika syften. Detta tänks ske utifrån samma dialektiska processer som 

återfinns i det förstnämnda temat. Således skall vare sig teman eller underrubrikernas 

ämnen förstås som från varandra avskilda företeelser, utan analysens olika beståndsdelar 

skall förstås som inbördes avhängiga och kompletterande delar av en större helhet. 

Hegemoni och motstånd 

Motstånd är inte ett naturgivet svar på förtryck, utan Laclau och Mouffe menar istället att 

eventuellt motstånd mot en hegemonisk makt måste kontextualiseras så att det förklaras 

utifrån dess egna premisser, förutsättning och antaganden.65 Det som främst avses är 

handlingar som ämnar förändra relationen mellan ett subjekt och den hegemoniska makt 

denne befinner sig i relation till. Laclau och Mouffe menar således att ett politiskt utspel är 

den handling som skapar, förmedlar eller förändrar den sociala relationen mellan 

subjekten.66 Svar kring hur och varför den samtida våldsbejakande extremismen utgör en 

motreaktion till demokrati måste ske utifrån de förutsättningar och diskursiva praktiker 

som motpolerna återfinns i. 

Relationen mellan miljö och normsamhälle 

De olika extremistmiljöerna beskrivs i rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige – 

nuläge och tendenser ha antagit varierande strategier i hur de förhåller sig till de 

                                                   

65 Laclau och Mouffe, (2001), a.a., s.152. 
66 Ibid, s.153. 
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strukturer som erbjuds av det demokratiska samhället.67 Denna beskrivning återkommer i 

såväl annat tryckt material som informantutsagor och ger intrycket av att konsensus råder 

kring ett ”officiellt” förhållningssätt kring definition och synsätt på våldsbejakande 

extremism.68 Miljöerna beskrivs inneha en grundsyn varigenom samhällsinstitutionerna 

ses som illegitima och samtliga miljöer hyser en vilja att förändra samhällsordningen. 

Däremot förekommer det att miljöerna beskrivs använda befintliga strukturer för att 

försöka uppnå samhällsförändringen. Detta systembruk märks tydligt inom vissa 

högerextrema grupperingar, något som beskrivs av polisinformanten som att de 

[…] högerextrema rörelserna, de vill ju ha en kontakt med oss, där kan vi föra 

någon form av dialog inför ett torgmöte eller dylikt. De söker till viss del tillstånd, 

inte alltid, men de gör det. Den vänsterextrema rörelsen har ingen dialog med oss 

på samma sätt. De söker inte tillstånd eller så, så där skiljer det sig åt. Det är svårare 

för oss att hålla en dialog med den vänsterradikala rörelsen. Sedan tror jag inte att 

de ser på oss [polisen] annorlunda, de ser oss nog alla som någon form av 

motstånd, men de har olika taktik. 

Informantens uttalande belyser två primära aspekter; för det första uppmärksammas att 

vissa högerextrema grupper brukar befintliga strukturer genom att genomföra offentliga, 

opinionsbildande aktioner i form av exempelvis torgmöten, som i vissa fall genomförs i 

enlighet med de regler som finns för bedrivandet av sådan aktivitet. För det andra 

uppmärksammas en skillnad i hur de olika miljöerna förhåller sig till strukturerna, där 

högerextrema grupper uppfattas som mer välvilligt inställda att arbeta inom systemet än 

vänsterextrema. För att kunna använda sig av dessa strukturer krävs det dock att inneha 

kunskap om dem, och grupperna måste således upprätta strategier för hur de ska förhålla 

sig till systemet de vill förändra. För de högerextremas del beskriver polisinformanten 

vidare att 

min upplevelse är att den högerextrema rörelsen har lärt sig vart gränserna går. På 

offentliga torgmöten så håller man sig precis på den gränsen[.] 

Det demokratiska systemet inrättar olika legitima utrymmen och mekanismer som tillåter 

meningsmotståndare att agitera för sin sak i det offentliga, även i de fall då gruppernas 

lojalitet till grundläggande demokratiska värden kan ifrågasättas. Informantens utsaga ger 

uttryck för dennes uppfattning om hur den högerextrema miljön har lyckats förhålla sig till 

det ramverk och begränsningar som finns i samhället, genom att ha funnit ett sätt att med 

legitima medel artikulera sitt motstånd mot rådande ordning. Konfliktelementet som är en 

grundläggande beståndsdel för den radikala demokratin kommer således till uttryck när 

miljön framhäver sin egen vision för samhället genom de strukturer som samhället 

erbjuder. För att verkligen få till stånd ett fungerande agonistiskt rum krävs dock mer än 

                                                   

67 Ds 2014:4, s.40. 
68 Huruvida konsensusen uppstår genom direktiv förmedlas uppifrån och ned genom den offentliga (statliga) 
hierarkin eller om enigheten råkar uppstå självständigt inom olika myndigheter, nämnder, kommunala 
förvaltningar med flera samhällsaktörer förblir här ett outforskat – om än intressant – område. 
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enbart plattformar för att sprida kunskap om sin uppfattning, bilda opinion och förespråka 

sina framtidsvisioner. Aktioner som torgmöten garanterar inte de olika aktörerna tillfälle 

att möta sina konstituerande motståndare, eller att när så görs, att de möts i en god 

polemisk anda. För att en radikal demokrati ska fungera måste de stridande aktörerna 

betrakta varandra som legitima meningsmotståndare, som samtliga ingår på lika villkor 

inom det politiska systemet.69 

I förlängningen kan en konsekvens av att inte möta sina meningsmotståndare, eller att 

uppleva sig oförmögen att utan kritik torgföra sina åsikter, vara upprättandet av 

alternativa arenor för att bedriva sin verksamhet på, exempelvis genom egenpublicerade 

nyhetskanaler eller att upprätta en närvaro på digitala plattformar. Säkerhetspolisen 

menar på att de olika våldsbejakande extremistiska miljöerna har en digital närvaro som 

syftar till att dels sprida sin ideologiska ståndpunkt, dels för kontaktskapande ändamål.70 

Ur demokratisk synpunkt är problemet med många av dessa självständiga plattformar att 

de blir både exklusiva (då främst deras meningsfränder uppsöker kanalerna) och 

självförstärkande. I synnerhet då de olika miljöerna är sammanlänkade genom att utgöra 

varandras, så väl som ordningens, motpol blir denna exklusivitet problematisk; ifall de 

olika motståndarsidorna inte förmår mötas, eller möts naturligt, i det demokratiska 

rummet för att utföra sitt polemiserande, kan det poneras att såväl strukturen som dess 

olika meningsmotståndare stålsätter sig när diskussionen inte förs på samma plan. 

Grupper inom den högerextrema miljön brukar med andra ord i vissa fall den 

demokratiska strukturen i ett försök att förändra den samma. Hur kommer det sig att 

vänstern återkommande beskrivs som att den skiljer sig från högern genom att oftare 

arbeta utanför det demokratiska ramverket? Vissa företeelser kan möjligtvis förklaras 

genom exempelvis tidsaspekter; då många av vänsterns aktioner beskrivs vara mot-

reaktioner till högermiljöns verksamhet finns det vissa naturliga organisatoriska 

begränsningar.71 Agerandet tyder emellertid på ett annorlunda strategiskt val från 

vänstermiljön. Polisinformantens utsaga pekar på en ovilja hos vänsterautonoma att föra 

en dialog med myndigheten, då de föreställs upprätthålla och representera fascistiska 

samhällsstrukturer, något som även framställs inom publicerat material.72 Om 

rättsväsendet i sig ses som illegitimt saknas det ideologisk grund för att ansöka om 

tillstånd för att genomföra olika aktioner. En annan informant pekar på att det råder 

konflikt i hur olika miljöer ser sina motståndare bruka strukturerna och hur det kan 

upplevas som att systemet står på sin motståndares sida: 

Alltså, håller de [miljöer i allmänhet] vanliga demonstrationer med tillstånd sökta, 

då är det inte demokratihotande, utan snarare ett uttryck för demokratin. Sedan 

kan man ju diskutera det här, för här ser man ju en skillnad mellan höger och 

                                                   

69 Mouffe, a.a., s.20. 
70 Ds 2014:4, s.101. 
71 Ibid, s.63. 
72 Ibid, s.67. 
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vänster; högerextrema grupper är snabba med att söka tillstånd så de använder 

strukturerna i samhället för att uttrycka sina åsikter. Så de söker de här tillstånden 

och får dem, och håller sina demonstrationer […] i vissa fall på ett provocerande 

sätt eller vad man ska säga, men det är även väldigt förutsägbart att vänsterextrema 

grupper kommer vara där som motdemonstranter, då blir det ju faktiskt så att 

polisen står där och skyddar högerextrema. 

- Kriminalvårdsinformanten 

Det finns med andra ord visst bruk av de demokratiska strukturerna som erbjuds grupper i 

allmänhet till att offentliggöra sina åsikter, bedriva opinionsbildande verksamhet och 

arbeta för en allmän samhällsförändring. Som kriminalvårdsinformanten ger uttryck för är 

bruket av dessa strukturer ”ett uttryck för demokratin”, ett bruk som om utbrett liknar det 

Mouffe omnämner vara en radikaliserande av demokratin, en process som kräver 

förändringen av befintliga maktstrukturer genom de demokratiska mekanismer som finns. 

I detta ändamål krävs fastställandet och utpekandet av ett ”de”, de motståndare som 

måste besegras för att en ny hegemonisk möjlighet ska kunna ta form.73 Båda motpoler, 

extremist såväl som hegemonisk ordning, fastställs som sådana enbart i sin opposition till 

varandra. Med Žižeks hänvisning till Derrida i minne konstituerar de olika polerna 

varandras ömsesidiga inramningar och inramade ting. Konflikten mellan våldsbejakande 

extremistiska miljöer och det demokratiska systemet bottnar till stor del dock i avsaknaden 

av ett viktigt element för den radikala demokratin och hegemoniutmaningen; förmågan för 

de stridande parterna att mötas i det politiska rummet i syfte att bestrida deras inbördes 

positioneringar. 

Bristen av en gemensam tillvaro i rummet riskerar leda endera sidans uteslutande att 

omtolkas så att meningsmotståndare snarare ses som fiende, något som förstärks genom 

moraliska eller emotiva benämningar. Genom uteslutandet från ordningen, vare sig 

självvald eller påtvingad kan våldsutövande tolkas som det ända medlet för att uppnå 

hörsamhet för sin sak och förändring.74 De extremistiska miljöerna som identifierats här, 

anses förkasta de demokratiska strukturerna för att påverka samhällsförändring. Med 

detta förskjuts aktörer som brukar ”otillåten” verksamhet från hegemonidiskursen och 

utpekas genom diskursen som våldsbejakande extremister. Genom att på ett eller annat vis 

förvisas från det legitima politiska rummet utgör den våldsbejakande extremismens 

alternativa narrativ till den dominerande hegemonin ett hot mot ordningens varande och 

båda polerna tvingas upprätta strategier för att förhålla sig till sin respektive motsats. 

En diskursiv kamp om betydelse 

Ur det empiriska underlaget framträder bilden av en fiktiv gräns som upprättas, varigenom 

aktivism kan från ordningens sida sett antingen betraktas som legitimt medborgerligt 

                                                   

73 Mouffe, a.a., s.53. 
74 Ibid, s.80. 
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engagemang eller som hegemoniutmanande. Denna gräns tangerar den diskursiva kampen 

mellan subjekt om tolkningsföreträde eller begreppsliga definitioner. Genom diskursiva 

praktiker utmanas, framställs och placeras olika innebörder i begrepp som återspeglar 

konfliktelementet som för det politiska framåt. När väl en betydelse införlivats i den 

hegemoniska strukturen placeras aktörers handlande i relation till ordningen, och 

beroende på om relationen blir utmanande eller ej situeras aktörerna på endera sidan om 

gränsen. Den dialektiska rörelsen mellan polerna för såväl konflikter som utvecklingen 

framåt. 

Det finns dock fall då ena miljöns agerande snarare sanktioneras än fördöms av ordningen. 

Ett intressant exempel som återkommit hos informanterna är relationen mellan den 

vänsterautonoma miljöns till högergrupperingar och samhällsordningen. Å ena sidan 

pekas vänstergruppers agerande ut som demokratihotande och enligt statistik från BRÅ 

och Säkerhetspolisen är individer knutna till vänsterautonoma grupper oftare ansvariga 

för ”ideologiskt motiverade brott i form av brott mot frihet och frid”.75 Å andra sidan 

beskrivs den vänsterextrema miljön åtnjuta bredast sympati från allmänheten, något som 

förklaras i Ds 2014:4 med att  

många i befolkningen kan hålla med om vissa av den autonoma miljöns 

uppfattningar om orättvisor i samhället, [även om deras metoder är något de] 

flesta tar avstånd ifrån.76 

Om det antas att lagöverträdelser som fenomen betraktas av samhället som lika förkastliga 

oavsett vilken miljö som begår brottet, måste alternativa förklaringar sökas för att förklara 

denna till synes paradox. 

Till viss del kan det möjligtvis bero på att det råder strid om vad som avses med att vara 

vänsteraktivist; för vissa kan ett högermotstånd prioriteras över exempelvis inrättandet av 

ett klasslöst samhälle. Detta gör begreppet vänster till en flytande signifikant, ett begrepp 

kring vilket det råder strid om definitionen. Bristen av konsensus kring vad som egentligen 

utgör ”vänstern” medför att det kan finnas multipla tolkningar: en av aktivisterna själva, 

en ”officiell” inställning från myndigheter samt ytterligare en av allmänheten (eller flera 

olika tolkningar inom varje nämnd gruppering). Den definition som återkommer mest ur 

det publicerade materialet är främst en vänsterautonom miljö som arbetar mot 

upprättandet av ett klasslöst samhälle, något som kräver störtandet av den etablerade 

ordningen.77 Samstämmigheten rörande definition sträcker sig över flera publikationer 

                                                   

75 Ds 2014:4, s.64f. 
76 Ibid, s.32. 
77 Jfr exempelvis Ds 2014:4, Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser, s.30; 
Skr.2011/12:44, Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, s.4. Även om det 
återkommande poängteras att vänstermiljön finner sin naturliga motståndare i högerextremistiska miljön 
tänks detta ske främst utifrån ideologiska motsättningar mellan miljöerna, snarare än att framställas som 
endera miljöns huvudsakliga uppgift. Kärnan till vänsterns ideologiska drivkraft som nämns i det tryckta 
materialet är dock faktorer som att motsätta sig kapitalistiska krafter i samhället, ekonomisk ojämlikhet och 
införandet av ett klasslöst folkstyre. 
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över tid och ger intrycket av en etablerad konsensus kring en ”offentlighetens” syn på 

vänstermiljön. Utöver denna ”officiella” begreppstolkning ger såväl publicerat material 

som informanter uttryck för att ”allmänheten” innehar en något skild uppfattning. 

Rapporten Ds 2014:4 anger exempelvis att en vänsterstrategi är ”att propagera för frågor 

som många i befolkningen sympatiserar med och uppmana personer att agera.”78  

Utöver att identifiera vänster som en flytande signifikant kan ytterligare en diskursiv 

kamp identifieras ifråga om tolkningsföreträdet om vad som konstituerar ”det goda” eller 

ett ”rättfärdigt handlande”.79 Olika miljöer (likväl den hegemoniska ordningen) gör 

anspråk på att fylla begreppet med sin mening av det och utpeka sig själva som dess 

representant. Vänsterns agerande beskrivs av både publikationer och informanter inneha 

element av att ske inom ett moralisk-politiserat register. Således beskriver exempelvis Ds 

2014:4 hur ”den autonoma miljön använder benämningen fascister för att beskriva sina 

meningsmotståndare”.80 Genom att länka aspekter av miljöns stridsfrågor som beskrivs få 

sympati i samhället med ett affektivt språkbruk kan miljöns vidare kamp föreställas få 

större acceptans genom att framstå agera för ett gemensamt accepterat syfte: 

Mona [Sahlin] pratar också en del om att ibland upplevs finnas en lite mer 

förlåtande syn på vänsterautonoma än andra, att det är lite mer... ja... ”De ger sig 

ju ändå på nynazister...”. 

- Polisinformanten 

Utöver att peka mot en förklaring till vänstermiljöns sympati, ger informantens utsaga 

uttryck för hur det politiska förs utifrån ett moraliskt register. Snarare än vänsterns egen 

utopi framstår deras motstånd mot ett annat, negativt laddat fenomen legitimera deras 

agerande. Diskursivt positioneras vänstern stå mot högerextrema miljöer, snarare än mot 

samhällsordningen i sig. Det legitimerande, konstituerande draget blir sin motsättning 

mot det som utmålas som fel. Det moraliska registret som Mouffe menar att politiken förs 

inom kommer till uttryck i den kamp som sker mellan olika miljöer om såväl sannings–

anspråk som de diskursiva begreppen ”det rättfärdiga” eller ”det goda”. Vardera miljö gör 

således anspråk på att representera det ”goda” och legitimera sin kamp gentemot sitt 

konstituerande andra (ordningen såväl som andra meningsmotståndare), en process som 

kan skönjas dels inom högerextrema rörelser (genom att miljön självrättfärdigar sitt 

handlande), dels åt vänsterextremistiska rörelser (jämför ovanstående informantutsagor). 

                                                   

78 Ds 2014:4, s.77. 
79 I brist på ett samlande begrepp används här begreppsparet det rätta och det goda. Det kan dock 
poängteras att det finns en viss skillnad mellan dem, och skillnaden kan medföra konsekvenser i termer av 
hur olika miljöer eller subjekt fyller begreppen med mening. Vilket perspektiv som intas kan bero på en 
djupare ontologisk och filosofisk fråga, varigenom ens världsåskådning betingar uppfattning om rätt och fel, 
gott och ont. Således kan olika miljöers syn på det goda kontra det rättfärdiga förmodas utgå från deras 
respektive ideologiska synsätt. Vänstermiljöer exempelvis, har beskrivits i materialet som att söka upprätta 
ett klasslöst och egalitärt samhälle, varigenom en slutsats som kan dras är att ’det som är gott’ anses vara ’det 
rätta’. Högermiljöer har istället pekas ut som att vilja upprätta ett hierarkiskt samhälle samlat kring en stark 
statsmakt vilket kan leda till det omvända resonemanget, nämligen att ’det rätta är det som är gott’. 
80 Ds 2014:4, s.31. 
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I båda fallen kan legitimerandet vidare bidra till att mobilisera stöd och aktivism åt 

respektive miljö, något som åter ”bekräftar” miljöernas uppfattning om korrektheten i sitt 

sanningsanspråk och ordningens ovilja att bemöta den. 

Ytterligare ett fenomen där den begreppsliga och diskursiva politiska förhandlingen märks 

är de fall då en våldshandling snarare sanktioneras än fördöms av den hegemoniska 

ordningen. Kommuninformanten lyfter exempelvis fram att 

[v]i har ännu inte sett eller hört talas om, eller media har inte tagit upp, hur många 

det är som åker dit för att strida mot IS, och jag menar sådana krafter måste man 

ju också försöka förutse, apropå rekyl, och vilka är det som åker dit då, och de som 

åker dit då i någon sorts ”vällovligt syfte”[.]81 

Ur informantens utsaga framträder några olika problematiska punkter. Dels antyds en 

problematik för den rådande ordningen vad gäller att begripliggöra eller legitimera 

handlingar som sker inom en diskursiv gråzon. Samhället finner svårigheter i hur det ska 

förhålla sig till miljöer eller grupper som inte tydligt agerar mot den svenska hegemoniska 

strukturen, och som exempelvis för kamp på en annan geografisk plats. Utan en klar 

definition eller förståelse om vad som konstituerar terrorism (eller hot mot ordningen) blir 

det problematiskt för parterna att finna en inbördes positionering. Därmed skönjs ett 

pågående dialektiskt förhandlande mellan struktur och utmanande miljöer om relationen 

mellan varandra och vilka agerande som anses vara vällovligt eller inte. De interna 

konflikterna, motstridigheterna och tolkningssvårigheterna är alla faktorer som driver 

förhandlandet framåt. Vartefter nya fenomen interpellerar själva diskursen måste dess 

olika aktörer artikulera sina respektive positioneringar – som i sig inte behöver vara 

fastlåsta – samtidigt som de även strider om vilken betydelse som tillskrivs det nya 

fenomenet. Ytterst är det som således är under omförhandling det ömsesidiga förhållandet 

mellan olika subjektspositionerna, tolkningsföreträdet och begreppsliga innebörder. 

                                                   

81 Sådana diskussioner har dock förekommit vid andra tillfällen. Historiskt förekom det kring andra 
världskriget de frivilliga svenskar som stred på båda sidor av det spanska inbördeskriget, flertalet till stöd för 
republiken. I syfte att motverka ditresande stridande skrev flertalet länder under en icke-interventionspakt 
där länderna förband sig att inte stödja endera parten i inbördeskriget. Således borde de spanienfrivilliga ha 
lagförts vid sin hemkomst, men på grund av det rådande samtida politiska läget gjordes detta aldrig. 
Svenskar åkte även till Finland under både vinter- och fortsättningskriget. Mer samtida exempel finns i form 
av frivilliga som ansluter sig till kurdmiliser i mellanöstern eller främlingsbataljoner i Ukraina. Se 
http://www.dagensarena.se/opinion/aven-de-spanienfrivilliga-brot-mot-krigsreseforbud/ (besökt 
23052016) Mot bakgrund av detta skärptes den svenska lagstiftningen den 1 april 2016 för att omfatta så 
kallade terrorresor vilket medför att svenskar som reser utomlands i syfte att begå eller förbereda 
terrorhandlingar kan därmed dömas till fängelse. Kritik har dock lyfts mot lagändringen: vissa anser inte 
lagändringen går långt nog, andra ser svårigheter i dess tillämpning. Lagen är ej heller applicerbar på 
individer som är medborgare i det land man reser till och gäller enbart i de fall den stridande gruppen som 
individen anslutit sig till klassas som en terrororganisation. Se http://www.svt.se/nyheter/utrikes/forbud-
mot-terrorresor-omfattar-inte-alla (besökt 23052016) Därmed finns flera definitionsmässiga frågetecken 
kring vilka grupper definieras som terrorister, vad som konstituerar en terrorhandling och vad som händer 
om definitionen förändras under en individs aktiva deltagande i en grupp. Dessa är alla frågor som tangerar 
och omfattas av den diskursskapande processen varigenom meningar och definitioner bestrids och 
omförhandlas genom ett dialektiskt förfarande. Vid tidpunkten då intervjun hölls hade lagändringen nyligen 
trätt i kraft och ännu inte hunnits prövas i domstol. 
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Relationer under förhandling 

Laclau och Mouffe menar på att underordningsrelation uppstår när en aktör styrs av 

beslut från en annan aktör. Dessa relationsförhållanden kan omvandlas till en 

förtrycksrelation genom att omvandlas till antagonistiska fokalpunkter.82 Ett moment av 

politiskt motstånd, eller en politisk aktivitet i sig, är således inte begränsat till enbart 

handlingar så som röstdeltagande och val, eller aktivitet genom etablerade politiska 

partier, utan återfinns när relationerna och/eller de diskursiva premisserna utmanas. 

Ur materialet exemplifieras hur kampen för flera vänsterextrema grupperingar artikuleras 

inom en mängd olika samhällsplan och varje instans eller åtgärd avsedd till att hindra eller 

försvåra kampen (om-)tolkas istället som utgöra en ytterligare dimension i kampen. 

Motståndshandlingar kan således läsas in i alla olika faser och aspekter av systemet. 

Kriminalvårdsinformanten exemplifierar hur vänsterextrema miljöer kan internalisera ett 

kampelement i ett handlande som annars är till för att cementera en 

underordningsrelation. 

[…] just de här extremistgrupperna inte skulle ge sig eller ser legitimiteten i en dom 

till exempel, säg om det skulle vara vänsterextrem, utan att de ser fängelsestraffet 

som en fortsatt kamp, ’fångkampen’ tror jag att de kallar det för.83 Att det blir ett 

led i deras kamp mot samhället och ser domen som felaktig för att… det är ett 

handlande som är berättigat utifrån deras ideologi, oaktat om de sitter för grov 

misshandel eller vad det kan vara.  

Då politiskt motstånd förstås uppstå genom att ett handlandes ändamål ämnar förändra 

eller omförhandla ett subjekts underordningsrelation till ett annat subjekt,84 kan 

”fångkampen” tolkas som en förlängning av den politiska kampen som förs mot 

samhällsinstitutionerna, trotts att den sker både utanför den etablerade politiska arenan, 

samt utanför vänstergruppernas egna utstakade politiserade fält. Därigenom omtolkas en 

från makten sett tillrättavisande handling till en förlängning av det politiska om-

förhandlandet av relationen mellan olika meningsmotståndare. Detta sker utifrån 

                                                   

82 Laclau och Mouffe, (2001), a.a., s.153f. 
83 I uppföljning med informanten förtydligades att termen fångkampen som brukats under intervjun främst 
avsåg den organisation som vänstermiljöer upprättat varigenom fängslade vänsteraktivister hjälptes av andra 
icke-fängslade aktivister ute i samhället. Enligt informanten kan dock begreppet förstås i en dubbel betydelse 
då de fängslade aktivisterna ansågs av sin miljö vara politiska fångar och domarna sågs som illegitima. Hjälp 
ifrån ’utsidan’ blir således ytterligare ett sätt att motsätta sig samhällets försök till disciplinerande åtgärder. 
Informanten beskriver vidare att liknande stödorganisationer finns inom högermiljöer, exempelvis genom 
fånghjälpen. På Svenska Motståndsrörelsens hemsida www.nordfront.se artikuleras detta uttryckligen 
genom att konstatera att ”[i] en tid då oppositionella hängs ut som brottslingar och frihetskämpar kastas i 
fängelse är kamratskap och solidaritet extra viktigt att visa.  [...] Nationella Fånghjälpen startades redan 
2008 som ett sätt för människor att stödja de kamrater som blivit politiska fångar. Det faktum att det under 
en period inte var några frihetsberövade gjorde att verksamheten har varit vilande och skötts internt. Den 
senaste tidens händelser gör dock att vi behöver återaktivera verksamheten på en mer öppen front.” 
https://www.nordfront.se/fanghjalpen-informerar-2.smr (besökt 26052016) Gruppen ger således uttryck för 
att stå frånskilt normsamhället och betraktar sig själv förkämpar för något bättre. Vidare kopplas stöd till 
fånghjälpen och de ’politiska fångarna’ till att bidra till det allmänna motståndet mot normsamhället. 
84 Laclau och Mouffe, (2001), a.a., s.153. 
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vänstermiljöns ideologiska grund som strävar efter att placera gruppen utanför och bortom 

den hegemoniska ordningen och som därmed tvingar ett förkastande av de mekanismer, 

likt fällande domar, som vanligtvis tänks bekräfta en hegemonis varande och legitimitet. 

En dom ses därmed inte som slutet på den kamp som bedrivs, utan snarare något som 

ytterligare bekräftar kampen genom att förstärka det konstituerande yttre i diskursen. 

Domen blir snarare manifestationen av det i samhället som man kämpar mot och 

internaliseras som utgörande en del av kampen. Det ständiga motståndet som påvisas 

medför dock konsekvensen att parterna (”vänstern” och ”samhället” i detta fall) aldrig ges 

eller får tillfälle att föra en diskussion inom den politiska strukturen. Istället leder varje 

parts agerande till att befästa positioneringar eller tolkas som en antagonistisk utmaning 

av den andra. 

Oavsett om diskussionsflödet mellan rådande hegemoni och extremistmiljö sker ”positivt” 

(agonistiskt) eller ”negativt” (antagonistiskt) så kännetecknas det i materialet som att vara 

en dialektisk rörelse mellan de olika parterna. Rapporterna menar exempelvis på hur en 

miljö som påbörjar aktivism på en ort medför ofta att miljöns ”antites” uppstår på samma 

plats som en motreaktion,85 något som även framlyfts under intervjuer med 

informanterna. På samma sätt om en grupp överträder samhällets lagar sker mot-

reaktionen i form av sanktioner eller aktioner som strävar ytterligare cementera 

ordningens varande. I samtliga fall så handlar det till stor del om att politiskt handlande 

kräver och sker utifrån en mobilisering av passioner. Mobiliseringen kan således även 

förstås vara en strategi som används av den hegemoniska ordningen. 

Dialektik och mobilisering 

Framtidstro, passioner, mobilisering och åtgärder 

Utöver rent politisk-ideologiska anledningar understryker såväl informanter som 

publicerat material att individer som dras till våldsbejakande extremism ofta upplever sig 

leva i ett utanförskap baserat på olika socio-ekonomiska, kulturella eller andra faktorer. 

Ungdomar pekas ut som en grupp särskilt benägen att radikaliseras eller dras in i 

våldsbejakande extremism ofta som en del av en identitetssökningsprocess.86 Dessa 

faktorer är viktiga och intressanta, men att avhandla dem utförligt ryms inte inom detta 

arbetes omfång. Ur den individspecifika förklaringsmodellen lyfts dock två för denna 

studie relevanta beståndsdelar fram. Utbildning och framtidstro nämns av samtliga 

informanter som viktiga för att förebygga våldsbejakande extremism, tillika andra former 

av kriminalitet. Informanterna delar även uppfattning om att en betydande faktor för att 

en individ hänger sig åt våldsbejakande extremistisk verksamhet är om denne inte 

upplever sig kunna ta del av ”normsamhället”.  

                                                   

85 Ds 2014:4, s.88. 
86 Ibid, s.102f. 
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Vad som egentligen utgör detta föreställda samhälle är svårdefinierbart, men samtliga 

materialkällor pekar mot att det inbegriper de värderingarna som tidigare nämnts som 

grundläggande i demokratiska samhällen, exempelvis allas rätt till frihet och jämlikhet. 

Förståelse och respekt för dessa värden är således viktiga beståndsdelar i vad som anses 

skapa en god medborgare och möjliggöra för denne att tillträda normsamhället. Den gode 

medborgaren är således inte en som hänger sig direkt åt specifika handlingar eller åsikter, 

utan snarare någon som godtar de demokratiska spelreglerna och processerna som utgör 

samhällets olika interaktionsmekanismer och förändringsmöjligheter. Skolan får därmed 

en dubbel roll i att vara en viktig samhällsinstitution. Dels tänks utbildning bidra till att 

individer får färdigheter och tillgång till samhällets olika möjligheter och vidare att en 

”lyckad” medborgare ser färre anledningar till att utmana samhället. Dels spelar skolan en 

nyckelroll i att fostra individen med en uppskattning för de demokratiska värderingarna. 

Skolan innehar kort sagt en demokratistärkande nyckelfunktion i samhället genom sin 

långvariga fostrande karaktär och framtidstroskapande potential som medför individers 

integration i, samt skapandet och upprätthållandet av, ett välfungerande normsamhälle. 

I myndighetssammanhang framhålls begreppet social sammanhållning som viktig. 

Begreppet är mångfacetterat, men inbegriper inslag av att individer bör känna en tillit till 

samhällsbärande institutioner och sina med-borgare, att envar delar en allmän uppfattning 

om allas bidrag till samhället samt att envar anses inneha (samt inneha en allmän 

kännedom om allas) lika fri-, rätt- och skyldigheter.87 Extremistiska åsikter så som det har 

tidigare beskrivits bryter mot en eller flera av dessa punkter, och således består en 

betydande del av det offentliga arbetet mot våldsbejakande extremism i att försöka (åter-

)upprätta en hörsamhet till dessa ideal. Främjandet av social sammanhållning utgör 

således en betydande beståndsdel i samhällsordningens strategi mot våldsbejakande 

extremism, och sker med ”ambition att stärka medborgares känsla av samförstånd och 

förståelse, tillhörighet och stolthet för det närsamhälle”88 medborgarna lever i. Många av 

de insatser som genomförs i syfte att motverka politisk extremism sker därför genom 

initiativ som brett strävar efter att ”skapa en ökad ömsesidig förståelse och stärkt social 

sammanhållning medborgare emellan.”89 Att främja ett starkt civilsamhälle utgjorde en 

betydande del av den nationella handlingsplan den dåvarande regeringen utvecklade 

under början av 2010-talet.90  

En problematik som pekas ut är dock att främjandet av social sammanhållning vare sig kan 

åläggas någon enskild myndighet eller avgränsas till ett specifikt politikområde.91 Av den 

                                                   

87 SKL, a.a., s.9. 
88 Ibid, s.31. 
89 Ibid, s.30. 
90 Skr.2011/12:44, Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, 2012  
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2011/12/skr.-20111244/ (hämtat 17052016), s.24. 
91 Ranstorp, Magnus, Gustafsson, Linus och Hyllengren, Peder, Förebyggande av våldsbejakande extremism 
på lokal nivå - Exempel och lärdomar från Sverige och Europa (Försvarshögskolan, 2015) 
http://www.fhs.se/sv/nyheter/2015/rapport-forebyggande-av-valdsbejakande-extremism-pa-lokal-niva/  
(hämtat 06052016), s.27. 
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anledningen tillsattes en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism med 

delsyftet att ”stärka och stödja samverkan i arbetet med att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå”.92 Uppdraget har tydligt avsett att 

arbeta förebyggande genom att stärka de demokratiska likväl upprätta stödfunktioner i 

samhället.  

Kommuninformanten beskriver vidare hur lokala extremistförebyggande åtgärder ofta är 

av generell karaktär så att de ska kunna fånga upp individer inom olika riskgrupper och 

åtgärderna ska ingå i ordinarie verksamhet. Informanten menar på att man arbetar med 

’ett allmänt problem tidigt’, i den bemärkelsen att bidragande faktorer mot våldsbejakande 

extremism ofta delas av riskfaktorer hos individer som ingår i vanlig olaglig verksamhet 

och kriminalitet. Informanten menar vidare på att  

vi har system, och de systemen ska vi inte förändra. Det är också Mona 

Sahlins uppfattning; hon säger att ’alla de här insatserna som ska genomföras ute 

i kommunerna och som det är bråttom och viktigt att vi gör, det ska ske i befintliga 

strukturer.’ […] [D]et är generella insatser, för att se till att alla ska lyckas och att 

vi alla ska få en framtidstro och bli något som man vill bli och hitta en identitet som 

är lite normen, som vi vill att de flesta ska ansluta sig till. 

De olika generella insatserna ämnar med andra ord att på ett tidigt stadium frambringa 

och fostra hos individer grundläggande värderingar som anses bidra till god samlevnads-

förmåga i samhället. Samtidigt måste förutsättningar för en framtidstro skapas hos 

individerna som anses benägna att ingå i kriminella, antidemokratiska eller extremistiska 

kretsar.93 Samtidigt styrker informantens utsaga det som i tidigare forskning menar på att 

lyckat ”[f]örebyggande arbete bör riktas mot flera nivåer samtidigt då flera problem-

beteenden har gemensamma riskfaktorer.”94 

Som belysts tidigare är dock inte all form av samhällsutmaning nödvändigtvis av ondo, och 

det samhällsutmaning utgör en betydande beståndsdel i demokratiprocessen. Mouffe 

argumenterar för att konsensuspolitik leder till en politisk apati hos den enskilde 

medborgaren, eftersom mobiliseringen av politiska krafter kräver ett konfliktelement som 

uppbådar till olika politiska passioner.95 Omvänt kan det poneras att den enskilde 

medborgarens ifrågasättande av det politiska läget tänkas stävja konsensuspolitikens 

                                                   

92 Ranstorp, Gustafsson och Hyllengren, a.a., s.27. 
93 Härigenom märks åter interpellationens yttringar; preventiva insatser kan enbart ske om först vissa 
individer, grupper eller fenomen utpekas som förmodade antagonister. Den diskursiva strukturen omprövar 
och upprättar ständigt nya kategorier varigenom subjekt tillskrivs (föreställda) egenskaper, beteenden eller 
ansvar som insatserna ämnar åtgärda. Vartefter praktiker inlemmas i den rådande diskursen skapas 
samtidigt nya tillfällen för diskursiv hegemoniutmaning och den dialektiska pendeln kan ändra riktning. 
Således blir interpellationen både konstituerad genom, och konstituerande för, diskursen. Se även 
diskussionen om Žižek i teoriavsnittet kring ansvarstillskrivning. 
94 Ranstorp, Gustafsson och Hyllengren, a.a., s.20. 
95 Mouffe, a.a., s.24. 
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cementering. Politisk utmaning måste således inte enbart komma från ”etablerat” håll. 

Polisinformanten menar på att det måste   

[…] finnas en enorm spännvidd på vad som ryms inom begreppet ”den gode 

medborgaren”. Jag kan ju tycka att, för mig... och det här har ingen parallell alls 

med våldsbejakande extremism, men, ”den gode medborgaren” kan ju också vara 

någon som utövar civil olydnad, faktiskt. Det får man inte glömma, den gode 

medborgaren kan ju tydligt också illustrera vad det är för samhälle vi lever i, och 

det gör man ju för att man ser andra världar, och det är viktigt att man gör det, 

därför att ibland är det som för saker och ting framåt, och ibland måste samhället 

bräckas lite på olika sätt. Men, att därifrån gå så långt som till våldsbejakande, det 

är inte okej, det måste vi motverka eftersom det är farligt för andra människor, den 

delen att man är ”antidemokrat” så. Det är en viktig del av en demokrati. 

Intervjuare: Att man utmanar samhället lite? 

Ja. Det får inte bli som med allting annat, att det blir för avsmalnat så.96 

Polisinformanten pekar dock samtidigt mot hur den gode medborgaren ändå har en 

uppgift att utmana samhället, men att det måste ske inom de legitima och lagliga ramarna 

som det politiska rummet erbjuder. Konfliktelementet ses således som behövligt för 

samhället och demokratiutvecklingen. Demokratin å sin sida har till uppgift att möjliggöra 

för motstående positioneringar som är förenligt med erkännandet av den pluralitet som är 

konstitutiv för moderna demokratier.97 Likt Mouffe antas samhällsutmaning vara en 

produktiv kraft där ett ifrågasättande av den rådande ordningen kan framställa alternativa 

idéer som får konkurrera för medborgarnas stöd. Faktumet att utmaningen kommer i form 

av ett ifrågasättande tyder dock något om motståndets natur. 

Utmaningarna uppstår inte heller spontant, ur tomma intet, utan uppkommer som en 

motreaktion till något som är. Diskursen är den konstituerande andra för samma tankar 

som utmanar den och Žižek menar att man tvingas till tänkandet genom verklighetens 

interpellation av subjektet.98 Subjektets (oavsett dess diskursiva placering som 

medborgare eller extremist) interpellation av diskursen tvingas betänka relationen till 

densamma. Eftersom subjektet kan identifiera sig själv som ett politiskt handlande subjekt 

genom interpellationen, möjliggörs även för att diskursen kan interpelleras av subjektet.99 

Detta är bland annat vad som utpekas av polisinformanten. Subjektet kan ställa sig 

frågande till samhället och agera som dess spegel. Så länge ifrågasättandet sker inom 

ramen för det politiska – det vill säga det demokratiskt sanktionerade ramverket – förblir 

samhällsutmaningen en demokratisk, positivt produktiv kraft. Propagerandet för ’andra 

                                                   

96 Polisinformantens utsago kan jämföras med kriminalvårdsinformanten som tidigare citerats att ”vanliga 
demonstrationer med tillstånd sökta […] snarare [är] ett uttryck för demokratin.” 
97 Mouffe, a.a., s.14. 
98 Slavoj Žižek, ”Da capo senza fine” i Butler, Judith, Laclau, Ernesto och Žižek, Slavoj, Contingency, 
hegemony, universality: [contemporary dialogues on the Left], (London: Verso, 2000), s.213. 
99 Ferretter, a.a., s.89. 
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världar’ är därmed yttringen för den radikala demokratin som beskrivs av Mouffe, och 

utgör en viktig beståndsdel i det politiska samhällslivet. 

Uttryck för en dialektisk interpellation 

Som beskrivit ovan kan såväl subjekt som diskurs interpellera varandra i en dialektisk 

process som både framtvingar positioneringar, ställningstaganden eller handlande, och 

samtidigt driver fram en (potentiell) utveckling. I rapporten När vi bryr oss – förslag om 

samverkan och utbildning för att effektivare (SOU 2013:81) ses tillit till de demokratiska 

institutionerna som grundläggande för att långsiktigt förebygga våldsbejakande 

extremism.100 Deltagande i såväl det offentliga som det politiska rummet tänks skapa och 

främja förutsättningen för individers tillhörighetskänsla, något som i förlängningen skapar 

en känsla av att kunna påverka samhället. Rapporten fastslår att ”[d]emokratiutveckling 

handlar i hög grad om att ge utrymme för människors engagemang att vilja kritisera, 

påverka och förändra.”101 Ett exempel på en lokalt demokratifrämjande åtgärd är 

inrättandet av s.k. ungdomsting i Lund mellan 2001-2008 efter en längre tids problematik 

mellan höger- och vänsterextremister. Tingen syftade att skapa utrymme för ”dialog, 

påverkan och egna aktiviteter”102 samt generellt öka möjligheten för demokratiskt 

sanktionerat engagemang i samhället och den lokala politiken. I SKL:s rapport konstateras 

att ungdomstingen är uppskattade och bidragit till en ökad känsla av inflytande över 

kommunpolitiken.103 Denna form av insats pekar på en strävan dels att avväpna den 

våldsbejakande extremismens möjlighet till genomdrivandet av samhällsförändring, 

samtidigt som nya ingångar i det politiska rummet söks upprättas för olika aktörer. 

Möjligheten till att kunna mobilisera ”goda” politiska krafter – eller att styra passioner till 

att verka inom de legitima arenorna – i samhället uppmärksammas från offentligt håll 

genom konstaterandet att det behöver ”[…] finnas utrymme för engagemang och protest 

utanför det etablerade systemet; möjlighet att påverka utan att behöva lockas till extrema 

rörelser.”104 

Ytterligare ett exempel på en lokal åtgärd som syftar till att mobilisera vilande krafter till 

stöd för en demokratisk agenda är det så kallade ”Järvalyftet”. Vision Järva 2030 avser 

frammana en ”’järvaanda’ – en mobilisering av goda krafter och nätverk som ska bidra till 

ett tryggt område.”105 Satsningen syftar till att skapa en allmän positiv ekonomisk och 

social utveckling och är således inte enbart ett led i att förebygga våldsbejakande 

extremism. Likt det ovan beskrivna ungdomstingen i Lund rymmer Järvalyftet en tanke 

om en koppling mellan demokrati och social sammanhållning, och genom satsningen kan 

                                                   

100 SOU 2013:81, När vi bryr oss: förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga 
våldsbejakande extremism : betänkande, Stockholm: Fritze, 2013, 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/230697 (hämtat 12042016), s.24. 
101 Ibid, s.24. 
102 SKL, s.20. 
103 Ibid, s.21. 
104 SOU 2013:81, s.26. 
105 SKL, s.31. 
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de två teoretiska beståndsdelarna mobilisering och passion, samt eftersträvandet av 

’skapandet av passion’, identifieras. Genom skapandet av en samlande myt om järvaanda 

tänkts passioner upprättas mellan individer och deras närområde som leder till en 

engagemangsmobilisering mot politiskt uppsatta mål som främjar social sammanhållning. 

Social sammanhållning upprättas som ett motbegrepp till utanförskap som i sig har 

identifierats som en förklaringsfaktor till radikalisering och extremism.106 Vision Järva 

2030 beskrivs således syfta till att skapa framtidstro för ortsborna genom att skapa 

starkare band mellan ortsborna och en lång rad socio-ekonomisk faktorer så som 

samhällsinstitutioner, arbeten och bostadsmiljö.107 Samtidigt kan insatserna tolkas utifrån 

den tanke om kollektiv ansvarstillskrivning som Žižek beskriver. Järvaområdet (som ett 

kollektivt subjekt) hålls ansvarigt som för de problem som ger upphov till radikalisering 

och extremism, snarare än att undersöka förhållandet mellan periferi-centrum som 

uppstår i relationen mellan förort-storstad. Diskursivt kan Järvalyftet betraktas likt en 

homogeniserande process mellan de olika samhällsområdena.108 En bättre integration 

mellan de föreställs minska samhälleliga motsättningar och leda till undanröjandet av 

åtminstone vissa bidragande faktorer till radikalisering och extremism. Huruvida detta 

projekt i slutändan kan anses lyckat eller ej och vilka konsekvenser återstår att se.109 

Satsningen visar dock på en övergripande politisk strategi för att motverka radikalisering 

och våldsbejakande extremism genom att främja lokal identitet som bidrar till att öka 

ansvarskänslan och engagemanget i närområdet. Social sammanhållning blir således 

betydande för hegemonins existens; för att negligera motståndskrafterna till ordningen 

måste samhällsaktörer erkänna ordningens legitimitet vilket kan hjälpas genom en 

homogenisering mellan olika samhällselement. 

  

                                                   

106 Centrum för asymmetriska hot- och terrorismsstudier (CATS) menar att såväl individuella som 
strukturella faktorer måste betänkas för att förklara radikalisering och extremism. Exempelvis kan ”sociala 
faktorerna såsom begränsade möjligheter till utbildning, försämrade framtidsutsikter, minskad social 
rörlighet och social isolering” (Ds 2014:4, s.126) vara bidragande faktorer till att våldsbejakande extremism 
som fenomen växer fram. 
107 SKL, s.31. 
108 Om Mouffes farhågor om konsekvenserna för etablerandet av konsensuspolitik appliceras på Järvalyftet 
uppstår frågan vad en inkludering i ”normsamhället” kan tänkas bringa för konsekvenser på den lokala 
demokratiska processen? Om spänningen som uppfattas finnas mellan centrum och periferi – en spänning 
som i sig har gett upphov till själva insatserna – avlägsnas, finns det risk att den ”inkluderade periferin” 
kommer hamna i skymundan när väl problem i området anses vara ”lösta”? 
109 En snabb överblick tyder på blandade uppfattningar kring satsningens välgång. Den tidigare nämnda 
SKL-rapporten konstaterar att en ”första utvärdering pekar på att Järvalyftet driver förändringen av området 
i rätt riktning” (SKL, s.32), medan kritik har lyfts från lokala aktörer (jfr. http://www.svd.se/jarvalyftet-ar-
ingen-bra-forebild besökt 15042016. Järvalyftets hemsida konstaterar att miljonprogramsområden tidigare 
genomgått  insatser och att ”[m]ycket positivt har åstadkommits. Men trots att stora resurser lagts ned har 
man inte uppnått den stabila och positiva samhällsutveckling i stort, som insatserna syftat till.” 
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Jarvalyftet/Om-Jarvalyftet/ (besökt 17042016). 
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Slutdiskussion och avslutande reflektioner 

Denna studie har betraktat några aspekter kring hur – genom ett diskursanalytiskt 

tillvägagångssätt – motståndskrafter till samhällsordningen beskrivits som konstituera 

fenomenet våldsbejakande extremism. Samhället har beskrivits befinna sig i en dialektisk 

relation med extremistiska krafter, något som tänks uppstå som samhällets motpol genom 

diskursiva praktiker och interpellationer. Det dialektiska elementet medför att polerna 

utgör den enas ”konstituerande andra”. Samtidigt utgör samhället en politisk arena då 

olika subjekt strävar efter att förändra de inbördes (makt-)relationerna. Frågan har lyfts 

hur denna omförhandling av ett subjekts underordningsrelation gentemot andra subjekt 

ifrågasätter gränsen mellan medborgerlig aktivism och våldsbejakande extremism.  

Det har redogjorts för Chantal Mouffes tankar om hur det agonistiska demokratiska 

projektets uppgift är att skapa möjlighet för politiska meningsmotståndare att utmana 

varandras världsbilder under ”ordnade former” genom att betrakta varandra som 

konkurrenter snarare än fiender. Ett välfungerande demokratiskt system kräver således ett 

”radikalt element” där en ständig samhällsutmaning utgör dess fundament. Mouffe varnar 

för etablerandet av konsensuspolitik då detta förtar det agonistiska elementet från det 

politiska. Istället riskerar meningsskiljaktigheter utmynna i konfrontationer mellan de 

olika aktörerna. Således tänks agonism fungera som en säkerhetsventil som möjliggör för 

meningsmotstånd att utgöra en positiv, produktiv kraft som för samhällsutvecklingen 

vidare. Konsensuspolitiken riskerar med andra ord göra för den demokratiska konflikt-

medlingen det som Miguel de Beistegui menar att tänkandets avkall riskerar gör för 

hegemoniutmaning:  

Tänkandet är således mest hotat när dess hotfulla kraft tystas. När saker och ting 

(tingen som helhet) är i händerna av doxan. När tänkandet inte längre är i stånd 

att motsätta sig den dominerande diskursen.110 

Motstånd och utmaning måste därmed ske inom regelbundna former men kan aldrig 

fråntas den demokratiska ekvationen. Det dialektiska utbytet mellan etablerad och perifer 

politik menas vara drivkraften för samhällets utveckling. Till viss del verkar den 

demokratiska strukturen kräva att det politiskt avvikande till viss del gör avkall på sin 

annorlundahet för att kunna finna en plats i hegemonins politiska rum. Härigenom 

framträder en demokratins balansparadox; å ena sidan måste motstridiga idéer 

samexistera för att driva utvecklingen framåt (som hämmas av konsensus), å andra sidan 

måste en viss normering ske för att undgå pekas ut som radikala ytterligheter. På så sätt 

existerar det politiska uttrycket i en sorts situerad frihet och när väl en konflikt väcks 

mellan politiska subjekt uppstår en konfrontation som utmanar de tidigare upprättade, 

reglerande gränserna som utgör samhällets ramverk. 

                                                   

110 de Beistegui, a.a., s.2. (min översättning.) (Kursiv i original.) 
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Samtidigt pekar informanterna på svårigheter kring hur eller var en gräns kan upprättas 

som placerar legitim aktivism på ena sidan, och extremism på den andra (bortsett från 

våldsutövande i sig). Olika miljöer har beskrivits anamma olika strategier rörande hur de 

relaterar och förhåller sig till samhället i stort. Samtidigt tycks samma ständiga (om-) 

förhandling ske från ”offentlighetens” håll, där miljöer ömsom betraktas som politiskt 

deltagande utmanare, ömsom som politiska hot eller antagonister. Flera informanter har 

vidare belyst det paradoxala i att torgförandet av antidemokratiska åsikter faktiskt är en 

yttring av demokratin. Detta väcker en djupare filosofisk fråga om när åsiktsinnehavet 

övergår från det ena till det andra, men samtidigt understryker hur dialektik är en process 

som drivs framåt av dess egna interna konflikter.  

Det empiriska material som här har använts har väckt frågor utifrån andra, tangerande 

perspektiv. Detta arbete har fokuserat på hur våldsbejakande extremism och demokrati 

förhåller sig till varandra utifrån en något mer abstrakt nivå, genom att sätta dessa två 

begrepp i relation till varandra och placerat inom ett teoretiskt ramverk som till stor del 

vilar på Laclau och Mouffes tankar om hegemoni, meningsskiljaktigheter och det politiska 

rummet. Genom detta har det ytterst kort berörts hur extremism och radikalisering ofta är 

intimt sammankopplat med andra faktorer likt identitetssökande och -skapande, men med 

detta ska det inte förstås som att dessa innehar en sekundär roll. De upprättade 

motpolerna bestående av normsamhälle och våldsbejakande extremism befinner sig i ett 

komplext nätverk som berör och inbegriper allt från överstatliga uppgörelser till enskilda 

individers beslut, framtidstro och handlande inom olika ämnesområden som politik, 

religion och ekonomi. Enkla orsaksförklaringar som enbart belyser enskilda faktorer bör 

därför kritiskt ifrågasättas. 

Därmed sagt; om samhället vill bemöta våldsbejakande krafter tycks arbete krävas på 

många olika plan; från att skapa förutsättningar och framtidstro för enskilda individer till 

integrationen av samhällets olika sfärer. Det politiska kan ske i den individuella såväl som 

större kollektivs handlingar och det demokratiska rummet måste breddas för att kunna 

innefatta samtliga legitima uttryck för politiskt meningsmotstånd. Direkt våldsivrande 

måste givetvis bemötas, men det kan samtidigt vara värt att fundera över vad som kan 

ligga till grund för det.  

Denna studie har tangerat utanförskap i den mening att det politiska subjektet 

(extremisten) förskjuts till, eller upplever sig finnas i, demokratins periferi, men en vidare 

studie skulle kunna undersöka hur utanförskap i mer konkreta faktorer, som exempelvis 

boendesegregering och socioekonomiska, skulle kunna tänkas bidra till en påbörjad 

radikaliseringsprocess och vidare till våldsbejakande extremism. På mikronivå skulle 

tillämpandet av ett intersektionellt perspektiv tydliggöra hur olika påverkningsfaktorer och 

driv- och dragningskrafter påverkar individerna som berörs av strukturella betingelser. 

Det kan vara problematiskt att behandla våldsbejakande extremism som ett kollektivt 

fenomen medan det ibland enbart exemplifieras utifrån enskilda miljöer. Det har dock 
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inledningsvis påpekats att variationer finns inom de extremistiska miljöerna; å ena sidan 

finns det flera beröringspunkter mellan miljöerna, å andra sidan kan det råda 

meningsskiljaktigheter inom miljöerna ifråga om positionering i särskilda frågor eller 

aktioner. Vissa generaliseringar måste således göras i syfte för att kunna genomföra en 

analys, och det åläggs därmed även läsaren att själv ställa sig kritisk till de slutsatser som 

presenterats. Det är även viktigt att minnas att detta arbete inte gör några direkta 

sanningsanspråk kring våldsbejakande extremistiska miljöers karaktär, utan snarare 

undersöker relationen mellan extremism och demokrati. Förhoppningen är således att 

läsaren själv förmår bruka gott omdöme i fråga om den nyansrikedom som präglar 

ämnesområdet, samtidigt som studien tolkas utifrån dess egna premisser. 

En av de återkommande punkterna i materialet har handlat om hur det funnits en större 

benägenhet att acceptera vänstermiljöns agerande, men informanter pekar mot att det 

finns en viss drivkraft till att förändra detta. Denna omläggning skulle kunna grunda sig i 

några olika fenomen som skulle lämpa sig väl för framtida studier. Om nu vänstermiljöns 

agerande börjat ådra sig större granskning och kritik, skulle det kunna tyda på att en viss 

förskjutning av hegemonin har skett högerut? Kan detta sammankopplas med tendenser 

till en ökande neoliberala politik som i sin tur flyttat gränsen för vad som utpekas som 

extremistiskt eller radikal politik? En annan möjlighet skulle kunna vara att det snarare 

har skett en homogenisering inom det politiska fältet genom att sympatin har breddats till 

att inbegripa ett större spann av det politiska fältet vilket medfört att granskningen av de 

olika miljöerna blivit mer jämlikt. Frågan kan ställas huruvida detta skett som ett gensvar 

mot en ökning inom den islamistiska miljön i Sverige? Framtida studier skulle exempelvis 

kunna undersöka orsakssambandet mellan miljöers legitimitetsanspråk inom den politiska 

sfären, samtida omvärldshändelser och politiska sympatier utifrån en svensk kontext. Vad 

händer när olika samhällsgrupper interpelleras genom diskursiva skiften, vad ger upphov 

till sådana skiften och vilket konsekvenser får det för de utpekade? Vidare kan det frågas 

vilken påverkan hegemonins egen maktutövning i diskursen har, en fråga som tangerar 

tankar om strukturellt våld och statens legitimerande våldsmonopol och hur detta 

utmanas av olika samhällskrafter. Därtill kommer frågor om hur globaliseringens krafter 

påverkar själva synen på extremism-begreppet, och om det går att tala om världs(dels)-

omspännande hegemoniska ordningar; frågor som tangerar Samuel Huntingtons 

framlagda tes om en Civilisationernas kamp.  

Vilka krafter som kommer pekas ut som extremistiska i framtiden är svårt att förutsäga; 

diskursiva interpellationer kan komma från oväntade håll och företeelser som verkar 

obetydliga idag kan orsaka långtgående konsekvenser i framtiden. Den dialektiska 

pendelns rörelse medför skiften där det som en gång setts med blida ögon fördöms och 

vice versa alltefter diskursiva skiften. Motstånd mot det som ’är’ kommer dock alltid finnas 

nära till hands, och den sanna utmaningen för samhället såväl som dess subjekt ligger i 

bemötandet av det, likväl att konkretisera vad som egentligen utgör såväl ”det goda” som 

”det rätta”. 
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Mapping ideology, London: Verso, 1994, s.1-33 

 Žižek, Slavoj, ”Da capo senza fine” i Butler, Judith, Laclau, Ernesto och Žižek, 
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