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Abstract 

This bachelor thesis is titled Who is an extremist?  - A qualitative content analysis of 

the agglutination of right- and left-wing groups and is written by Måns Hoffsten 

within the discipline of political science. This essay aims to illuminate in which way 

the Swedish government has tackled extreme forms of left-wing and right-wing 

activism during the period 1980 – 2013. By looking at how governmental policy-

suggestions and reports concerning extremism are formulated during this period this 

essay explores when and how the two groups first started to become a part of the 

same problem-representation and on what premises this is built. By analyzing this 

content, using an WPR-approach it becomes clear that there since 2009 has been a big 

change in how the governments reports portrays political activism and that the two 

latest reports has by the help of criminalizing narratives served to increase the 

legitimacy of governmental surveillance.  
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1. INLEDNING 
1.1 PROBLEMFORMULERING 
I kölvattnet av den ekonomiska krisen i Europa har främlingsfientliga partier vuxit sig 

starkare på de etablerade partiernas bekostnad. De främlingsfientliga partierna har i de 

senaste valen tagit plats i allt fler av Europas parlament och i EU-valet 2014 stärkte de 

sina positioner i parlamentet. I Tyskland blev Nationella demokratiska partiet, NPD, 

det första nazistiska partiet att röstas fram sedan Adolf Hitler och i Ungern blev 

fascistiska Jobbik landets största parti. Det finns stora skillnader partierna emellan 

och graden av islamofobi, rasism, populism och främlingsfientlighet varierar. Något 

som kan sägas vara gemensamt för partierna är det stora motståndet mot invandring 

(Europeanvoice hemsida, 2014).  

Sverige är inget undantag, även Sverigedemokraterna tog sig in i EU-parlamentet och 

det nynazistiska partiet Svenskarnas parti satsar inför kommunvalet i september.  

Den senaste tidens inrikespolitiska debattklimat har präglats av stora motsättningar 

mellan nazistiska och antirasistiska organisationer. Vid en antirasistisk demonstration 

i Kärrtorp den 15 december 2013 gick nazistiska Svenska motståndsrörelsen (SMR) 

till attack mot anti-rasisterna, då de ansåg att demonstrationen var en provokation 

riktad direkt mot deras organisation. Resultatet blev att polisen anhöll personer från 

båda sidor, bland annat misstänkta för våldsamt upplopp och dråpförsök. Den 

efterföljande mediala debatten kom att handla om huruvida det politiska våldet från 

höger och vänster var lika illa och om båda grupperna utgjorde ett hot mot demokratin 

(Sydsvenskan, 2014). Denna debatt mynnade sedan ut i att inkludera alla sorters 

motdemonstrationer som ett hot mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten. 

För att stävja problemet med politiskt våld har staten genom åren gett ut statliga 

utredningar som har angripit frågan på olika sätt och föreslagit olika åtgärder. I den 

senaste statliga utredningen När vi bryr oss (SOU 2013/81) kan man i 

kommittédirektivet läsa att de väljer att angripa problemet med utgångspunkt i att 

våldsverkarna på respektive sida, fundamentalt, har gemensamma nämnare och kan 

sammanklumpas som “extremister”. 
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Utredningen har varit på remiss hos bland annat Södertörns Högskola. De föreslagna 

åtgärderna i den statliga utredningen stöter på kritik från remissinstansens experter på 

sociala rörelser, som anser att det är, om man håller sig till rapportens vaga definition 

av extremism, svårt att se att den ”autonoma vänsterns” ideologi skulle kunna 

betraktas som en god indikator på ”extremism”. Denna rörelsekontext utgår snarare 

från en ideologi som bejakar demokratiska värderingar, med målsättningen att utöka 

demokratin i samhället, även om de använder sig odemokratiska metoder (Remiss dnr 

104_51 2014:4).  

Alan Van Hiel har i sin studie ”A psycho-political profile of party activists and left-

wing and right-wing extremist” undersökt i vilken utsträckning det kan hävdas att det 

råder en homogenitet inom grupperna och grupperna emellan. Han har haft en 

ambition att skapa en psyko-politisk profil av höger- och vänsterextremister och hans 

undersökning leder fram till slutsatsen att extrema ideologier bör behandlas åtskilt och 

att det inte går att säga att grupperna är homogena. Resultatet av undersökningen 

understödjer inte heller tesen att högerextrema och vänsterautonoma har stora 

likheter.  Trots detta kan man se denna typ av sammanklumpning i flera europeiska 

länder. I Tyskland har myndigheterna kommit att klumpa samman vänsterautonoma 

och högerextremister då de anses utgöra lika stort hot mot den demokratiska 

ordningen (Fekete, 2014:7). I Storbritannien har politisk aktivism omdefinierats till 

inhemsk extremism (Harbischer, 2014:11). Till bakgrund av detta blir det relevant att 

studera vilken förskjutning i synen på aktivism vi kan se i Sverige.  

 

1.2 SYFTE 
Studiens syfte är att se på vilket sätt den svenska staten hanterat extrema former av 

höger- och vänster-aktivism under perioden 1980-2013 för att belysa den 

sammanklumpning som görs mellan grupperna i Sverige idag.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 
Hur har problemet med politiskt våld formulerats i statliga utredningar och i 

departementsserier under perioden 1980 - 2013? 
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När började statliga utredare klumpa samman de högerextrema rörelserna med de 

autonoma? 

På vilket sätt sker en sådan sammanklumpning? 

Dessa frågor ämnar belysa den utveckling som har skett. Genom analysera hur 

problemet har formulerats i utredningarna kan jag belysa de skillnader som finns i 

mitt material och således se hur och om de olika utredningarna kontrasterar mot 

varandra. Att sedan undersöka när denna sammanklumpning först sker sätter in 

problemet i en historisk kontext och studien kan således utgöra underlag för framtida 

forskning. Att undersöka på vilket sätt detta görs blir relevant då detta bidrar till den 

tidigare forskningen om anti-extremism. 

1.4 DEFINITIONER 
Här redogörs för de begrepp som används i studien som jag anser bör förtydligas för 

att underlätta för läsaren.  

Perspektivism innebär att inget sätt att se världen kan anses vara ”absolut sant”, dock 

så innebär detta däremot inte att alla perspektiv är lika sanna. 

Agglutination, sammanklumpning, vanligen av celler, t.ex. blodkroppar eller 

bakterier. Agglutination är vanligtvis ett ord som används inom biologin, men jag 

kommer att använda det som benämning på och synonymt med ordet 

”sammanklumpning” av politiska meningsmotståndare som förekommer i materialet 

som behandlar högerextrema och vänster-autonoma grupper. 

Moderat i redovisningen av tidigare forskning används begreppet moderat, i direkt 

översättning från engelskans ”moderate”. Det bör förstås som en motsats till ”extrem” 

och som synonymt med måttfullhet. 

Kumulativ extremism – ideologier som utgör avspeglingar av varandra och som 

ackumulerar våldet igenom konfrontationer som leder till en våldsspiral. 

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 
2.1 TIDIGARE FORSKNING 
Jag har valt att redogöra för den mest relevanta forskning gällande anti-extremism som 

delvis beskriver olika sorters sammanklumpningar som sker av politiska 
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meningsmotståndare i olika europeiska länder. Jag kommer använda den tidigare 

forskningen som underlag för min förförståelse i analysen av mitt material. Jag kommer 

även att inkludera en rapport som belyser det faktum att de högerextrema och 

vänsterautonoma grupperna varken är homogena eller lika varandra då jag anser det vara 

relevant att påvisa att det finns forskning som talar emot den bild av dessa gruppers 

likheter som presenteras i rapporterna Våldsam politisk extremism och När vi bryr oss. 

För att ge läsaren en inblick i hur och varför agglutinationen sker, kommer jag även att 

redogöra för forskning som belyser SÄPO:s arbetsmetoder.  

Det finns ingen forskning kring hur agglutinationen i Sverige har sett ut mellan 

vänsterautonoma och högerextrema grupper eller när man i Sverige började se på 

grupperna som sprungna ur samma miljöer. Detta är alltså relevant att studera med 

bakgrund i min problemformulering: att man nu kan se hur statliga utredare ser olika 

politiska grupper som extremister och genom detta kan legitimera förslag på 

preventiva, avskräckande åtgärder, riktade mot politiskt aktiva individer som varken 

har begått några brott eller planerar att begå några brott. Det är även relevant då det 

kompletterar den europeiska forskningen gällande anti-extremism.  

2.1.1 ANTI-EXTREMISM I EUROPA 
Uwe Backes har sysslat med extremismforskning i över 20 år och i hans bok 

”Political Extremes: A Conceptual History from Antiquity to the present” redogör 

han grundligt för den etymologiska utvecklingen av begreppet extremism, från 

antiken till vår samtid. Trots att han förespråkar användandet av sin definition av 

begreppet, konstaterar han samtidigt att extremism som begrepp ofta har använts av 

makthavare för att stigmatisera oliktänkande, stipulera legitimitetsgränser och att 

indikera fara. Genom att benämna grupper inom en kriminaliserande diskurs 

konstruerar staten en gräns gentemot dem som är dess motståndare. Grupperna blir till 

skillnad från staten anti-demokratiska och stigmatiseras genom detta, vilket ökar 

statens legitimitet. (Backes 2010:178) 

Ett exempel på detta visar sig i konferensbidraget Unthinking extremism: Radicalizing 

Narratives that legitimize Surveillance i vilken Ben Harbisher redogör för hur 

djurrättsaktivism och andra former av politisk aktivism i Storbritannien har kommit 

att omdefinieras som ”inhemsk terrorism” och att aktivister, sedan speciella 

åtgärdsprogram infördes 2003, har börjat definieras som terrorister. Denna 

terminologi har fått stor spridning inom det brittiska polisväsendet och har lett till att 
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grupper klumpas ihop och kriminaliseras samt att åtgärder avsedda för 

terrorbekämpning appliceras på alla sorters politiska protester.  Förändringen i 

språkbruk har fått konsekvensen att terrorister och aktivister anses utgöra delar av 

samma problem.  

Att på det här sättet medvetet försvaga distinktionen mellan terrorism och legitima 

protester fungerar som det radikaliserande narrativ som har kommit att legitimera 

övervakningen av medborgare. Konsekvensen av den här sortens agglutination är 

alltså att fredliga aktivister får utstå samma behandling som terrorister. Till bakgrund 

av detta anser författaren att det är av vikt att omdefiniera extremism som koncept då 

den brittiska staten använder begreppet för att kriminalisera aktivister redan innan 

något brott har begåtts (Harbischer 2014:11).  

Fekete redogör i sin artikel Anti-fascism or anti-extremism för hur fascismen i Europa 

har utvecklats och kommit att bli en långt mer komplicerad och mångfacetterad 

rörelse nu än på 1990-talet, med nya nätverk och en bredare rekryteringsbas. Hon 

belyser den förändring som har skett i det politiska klimatet, där europeiska 

mainstream-högerpartier riktar angrepp mot multikulturalismen, och fascistiska 

partier tar plats i regeringarna vilket har inneburit att fascismen har fått helt nya 

förutsättningar för att frodas och växa sig stark. Till bakgrund av den ekonomiska 

krisen och de parlamentariska demokratiernas oförmåga att skydda sina medborgare 

från globaliseringens krafter har folkvalda politiker allt mer anammat extremhögerns 

etnocentriska perspektiv på invandring och mångkultur. Exempel på detta är bland 

annat den senare tidens slöjförbud, indragna socialbidrag till immigranter, 

rasprofilering och rivning av romska läger (Fekete 2014:4). 

Fekete beskriver att det inom den akademiska världen uppstått en trend att reducera 

fascism till extremism. Extremism anses existera i båda ändarna av det politiska 

landskapet, likväl som inom minoritetskulturer och -religioner. Antiextremist-experter 

dominerar debatten och varnar konstant för det symbiotiska förhållandet mellan olika 

former av extremism och faran av en spiral av ”kumulativ extremism” (Fekete 

2014:5).  

Fekete menar att varje form av extremism har egna specifika historiska rötter och att 

de således inte är variationer av samma fenomen. Vidare hävdar Fekete att det anti-
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extremistiska perspektivet hindrar oss från att se sambandet mellan fascismen i 

samhällets utkanter och den rasism som finns i samhällets mittfåra (Fekete 2014:6).  

I Storbritannien visar sig agglutinationen genom att islamiska extremister och English 

Defence League anses ha ett symbiotiskt förhållande, där deras ideologier är 

avspeglingar av varandra. I Tyskland kan man enligt Fekete se hur myndigheter 

klumpar ihop höger- och vänsterextremister då de anses utgöra ett lika stort hot mot 

den demokratiska ordningen medan agglutination på EU-nivå sker genom att det dras 

paralleller mellan höger- och vänsterpopulism, vilka anses vara drivna av ett förakt 

mot eliten och således utgör ett lika stort hot mot EU-projektet. 

Den bild som förmedlas av anti-extremistforskare och debattörer är att det enda 

legitima sättet att göra motstånd mot extremism är att förlita sig på staten som 

beskyddare av demokratin. Detta kan få farliga konsekvenser, enligt Fekete, eftersom 

det legitimerar ytterligare övervakning av medborgare och en större kränkning av 

deras integritet. Till bakgrund av den sammanklumpning som Fekete belyser, blir det 

relevant för mitt syfte att undersöka huruvida detta sker då jag kommer att 

problematisera statens roll och hur statlig kontroll är ett problem ur ett demokratiskt 

perspektiv.  

2.1.2 SÄPO 
Då SÄPO:s analyser utgörs en stor del av de statliga utredningarna jag ämnar 

analysera är det intressant att klargöra för deras arbetsmetoder och hur dessa påverkar 

deras perspektiv. SÄPO har som uppgift att inte bara finna brottslingen, utan även att 

upptäcka förberedelser till brott som ännu inte har begåtts. För att kunna genomföra 

denna uppgift så ingår det därför i Säpo:s arbete att övervaka vissa grupper eller 

personer ”som på något sätt kan befaras komma att hota rikets inre och yttre säkerhet” 

(Flyghed 2000:170). Enligt Sveriges grundlag är det förbjudet att registrera någon 

enbart på grund av politiskt åsikt, däremot så råder det oenighet om vad som ska 

anses räknas som enbart politiska åsikter. 

SÄPO arbete sker därmed i ett slags gråzon och ju mer de kan inskränka på 

medborgarnas integritet ju effektivare kan de bekämpa brott. Då polisen ofta har 

möjlighet att driva en viss agenda som experter och sakkunniga vid utredningar och 

andra underlag för politiska beslut får de således stort inflytande på den nationella 

dagordningen (Flyghed 2000:165). Utvecklingen har som tidigare nämnts gått till att 
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inkludera vänsterautonoma liksom högerextremister under den gemensamma 

etiketten, “våldsam politisk extremism”. Detta har gett polisväsendet en enda grupp 

att bekämpa för att säkerhetsställa skyddet av författningen (SOU 1998/35:18).  

 

2.2 TEORI 

Bacchis WPR-teori kommer utgöra mitt teoretiska ramverk och alltså utgöra formen 

för analysen. Jag kommer nedan redovisa för alternativa teorier och framlägga 

argument till mitt val av Bacchis teori. Jag har valt Bacchis teori då den innefattar en 

passande modell för hur man kan analysera skapandet av policys. Hennes teoretiska 

utgångspunkt är att policys skapas baserat på problemdefinitioner där dessa ligger till 

grund för de åtgärder som policyn föreslår. Det är alltså själva 

problemformuleringarna som problematiseras i hennes teori vilket stämmer väl 

överens med mitt syfte att analysera på vilket sätt staten klumpar samman 

vänsterautonoma och högerextrema för att legitimera övervakningen av aktivister. Det 

finns emellertid flera teoretiska perspektiv att analysera detta utifrån. Ett bra sätt att 

göra detta på skulle vara att använda sig av diskursteori och med hjälp av denna 

analysera hur den diskursiva utvecklingen kring begreppet “extremism” har sett ut.  

 

2.2.1 LACLAU OCH MOUFFE – DISKURSTEORI 
	  

Laclau och Mouffes diskurssyn anses vara ett exempel på ett postmarxistiskt sätt att 

se på diskursteori. Syftet är att "utvidga diskursteorins omfång så att den omfattar alla 

sociala praktiker och relationer" (Howarth 2007:117). Med deras diskurssyn 

begränsas inte analysen till att handla om språk, snarare betraktas diskurser som 

världar av sammanhängande begrepp och praktiker som tillsammans bildar sociala 

aktörers identiteter. I Laclau och Mouffes teori så fångar diskursbegreppet idén om att 

"alla objekt och handlingar är meningsfulla och att de får sin mening genom särskilda 

system av väsentliga skillnader" (Howarth 2007:117). 

En diskursanalys bör, för att vara fullständig, inkludera ett större material, än vad 

uppsatsen omfång har möjlighet till. Jag har istället valt att fokusera enbart på statliga 

offentliga utredningar som material. Detta för att belysa hur utvecklingen har sett ut i 
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beslutsunderlagen då dessa utgör själva kärnan i policyskapande samt ger mig en 

naturlig avgränsning i materialet. Till bakgrund av detta anser jag att Bacchis ansats 

är bättre lämpad för denna sorts studie. 

2.2.2 BACCHI 
Bacchis WPR-ansats är en kritisk ansats som utgår från Foucaults maktteori. ”A 

critique does not consist in saying that things aren´t good the way they are. It consists 

in seeing what type of assumptions, of familiar notions, of established, unexamined 

ways of thinking the accepted practices are based” (Foucault i Bacchi 2009:XV). 

Bacchi refererar till Foucault då hon hävdar att för att kunna förstå hur vi blir styrda 

av makthavarna, så måste vi undersöka hur problem framställs inom ramen för 

policys och policy-förslag. Istället för att acceptera benämnande av vissa fenomen 

som ett problem, så bör vi förhöra oss om vilka problem som anses finnas och hur 

tankarna går kring dessa. De flesta lagar och regler i ett samhälle utgår ifrån att det 

finns ett problem som ska lösas. Vad som uppfattas som ett problem, påverkar således 

vilka åtgärder som kan anses vara nödvändiga. Om problemet med extremism anses 

vara ett problem med lag och ordning, kan en lämplig åtgärd anses vara att öka antalet 

poliser vid demonstrationer eller att införa hårdare straff för politiska våldsverkare. 

Om problemet snarare anses vara av socio-ekonomisk karaktär kan större resurser till 

socialomsorg anses vara en bättre lösning. Vad som anses vara problemet och hur 

detta presenteras ger alltså olika effekt på hur samhället styrs och vilka åtgärder som 

anses legitima (Bacchi 2009:XVIII). 

Bacchis ansats är användbar då den skapar en möjlighet att ifrågasätta antaganden 

som tagits för givna i policy-förslag genom att problematisera de 

problemformuleringar som finns. I och med denna aspekt är det en kritisk form av 

analys (Bacchi 2009:XIV). Bacchis analys har som målsättning att undersöka vilka 

premisser som stöttar upp särskilda problemformuleringar. Det är med andra ord av 

stor vikt, enligt Bacchi, att djupt begrunda vilka förutsättningar och antaganden som 

ligger bakom och formar policys. Det är även av stor vikt att vara på det klara med 

vilka implikationer dessa kan antaganden kan leda till, då vissa grupper i samhället 

riskerar att stigmatiseras som ett resultat av dem (Bacchi 2009:XIV). Enligt Bacchi, är 

hennes analys ett nytt sätt att analysera policys. Det rådande intellektuella paradigmet 

i nutida forskning har varit att försöka lösa problem. Denna ambition, är enligt 
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Bacchi, konservativ i sin natur. Detta då de lösningar som föreslås, utformas inom 

ramen för rådande maktförhållanden och bidrar till att upprätthålla dessa (Bacchi 

2009:XVI).  

Bacchis analys av problemformuleringar kallar hon för WPR (What´s the problem 

represented to be) och består av sex sammanhängande frågor, som ska appliceras på 

de problemdefinitioner som undersöks. Jag har valt att begränsa analysen till de frågor 

jag anser vara mest relevanta för mitt material. Detta förändrar ansatsen på det sättet 

att vissa aspekter av problemformuleringarna inte analyseras.  

1. Vilka förutsättningar och antaganden ligger bakom denna definition av problemet? 

2. Hur har denna definition av problemet uppstått? 

3. Vilka effekter produceras av denna definition av problemet?1 

Fråga 1 syftar till att identifiera de förutsättningar och antaganden som underbygger 

problemformuleringen och att belysa vad som tas för givet och således aldrig 

ifrågasätts. Frågan belyser vilken ”kunskap” de antaganden som görs bygger på, det 

vill säga den tanke som ligger bakom problemformuleringen. Koncept som frihet, 

jämlikhet, demokrati och rättvisa är djupt rotade i vår historia och kultur, och kan vid 

första anblicken anses vara självklara. Det är då viktigt att försöka tränga djupare in i 

dessa koncept och försöka luckra upp dem. Det är även viktigt att belysa de 

kategoriseringar som görs, då dessa är centrala för problemrepresentationen och kan 

ge djupare insyn i hur de påverkar uppfattningen av problemet (Bacchi 2009:8). 

Fråga 2 undersöker hur problemrepresentationen har uppstått och utgör därför den 

första delen av analysen då jag anser att det bidrar till att skapa en tydligare bild av 

forskningsproblemet om jag redogör för det historiskt. För att besvara denna fråga 

kommer jag att använda mig av Foucaults genealogiska ansats och belysa hur 

utvecklingen har sett ut genom att strukturera en tidslinje av mitt material. Detta 

innebär att istället för att leta efter bakomliggande ursprung, så konstruerar jag ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bacchis	  övriga	  tre	  frågor	  är:	   
Vad lämnas som oproblematiskt i den här problemdefinitionen? 

Hur har denna definition av problemet framställts, spridits och försvarats? hur kan den ifrågasättas, rubbas och ersättas? 

Vad är utmålas som problemet i den specifika policyn? 
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historiskt fenomen utifrån min problemställning. Traditionella historiker antar ett 

”överhistoriskt” perspektiv och föreställer sig att historien är en objektiv process, 

oberoende av historikerns blick. Den genealogiska ansatsen är istället ett slags 

”perspektivism” där händelserna uppfattas ur ”en situerad forskares särskilda 

synvinkel” (Howarth 2007:84). 

Det första steget i genealogin är att diagnostisera problemet och göra klart för sig 

vilket problem det är som framkallar den genealogiska läsningen. Det innebär en 

problematisering av en fråga jag som forskare ställs för, i detta fall agglutinationen av 

högerextrema och vänsterautonoma under den gemensamma benämningen 

”extremister”. Detta fortskrider med en undersökning av dess historiska och politiska 

utveckling. Ambitionen är alltså att avslöja det ”obetydliga ursprung” (Howarth 

2007:85) som frambringade det fenomen jag ställer mig frågande inför och som visar 

sig i den rådande logiken i den historiska utvecklingen. På det sättet kan jag urskilja 

de "alternativa förklaringar som rådande tolkningar gjort omöjliga” (Ibid.). 

Fråga 3 skiftar analysens fokus till de konsekvenser som produceras av 

problemrepresentationen i fråga och utgår ifrån att olika problemrepresentationer 

resulterar i större skada för vissa sociala grupper än för andra. Det är detta som är 

själva grundanledningen till att ifrågasätta och problematisera problematiseringar för 

att se var och hur de gynnar vissa och skadar andra och vad som kan göras åt detta.  

”Politik handlar i hög grad om att formulera mål vilket ofta innebär att man pekar ut 

vad som uppfattas som problem, vad som är problemens orsaker och vad som skulle 

kunna vara deras lösningar” (Bergström och Boréus 2012:388). Bacchis ansats lämpar 

sig bra för att analysera mitt material då den är avsedd att problematisera just 

problemformuleringar i policys och policyförslag. Att göra genomföra analysen 

enbart med fokus på problemformuleringar i policys inkluderar inte andra aspekter 

som möjligtvis skulle kunna ha ett förklaringsvärde, dock bidrar Bacchis ansats till 

tydligt avgränsande ramverk som jag kan använda för att analysera materialet.  
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4. METOD OCH MATERIAL 

I detta avsnitt kommer jag beskriva min metod och vilket material studien ämnar 

analysera. Min studie utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där man ser hur 

sanningen inte är objektiv utan istället konstruerad av sociala aktörer. Bacchis teori 

 utgår från detta perspektiv då hon menar att olika problemdefinitioner legitimerar 

olika åtgärder, alltså ser hon hur verkligheten är konstruerad inom en viss kontext. För 

att identifiera dessa konstruktioner, använder jag en tolkande metod vilken jag 

kommer redogöra för nedan. Ett annat speciellt kännetecken för de kvalitativa 

metoderna är att de utgår ifrån studiesubjektens perspektiv. Alvesson och Sköldberg 

vill, istället för att argumentera för kvalitativ metod, tala om ”reflekterande empirisk 

forskning” (Alvesson och Sköldberg 2008:20). De betonar vikten av att ser hur olika 

slags språkliga, sociala, politiska och teoretiska element konstrueras och tolkas i det 

empiriska materialet (Ibid.). 

Till skillnad från kvantitativ forskning ser den kvalitativa undersökningen helheten i 

texten som det centrala och som anses vara någonting annat än summan av delarna. 

Denna slags forskning förkastar idén om att det empiriska materialet skulle stå i en 

entydig relation till någonting utanför det. Det är själva tolkningen som hamnar i 

centrum, och den utgår ifrån en skepsis mot vad som vid första anblicken framstår 

som ”oproblematiska avspeglingar av verkligheten” (Alvesson och Sköldberg 

2008:20). Ambitionen är att ge ett bidrag till ökad förståelse och kunskapsutveckling, 

snarare än att fastställa absoluta sanningar. 

 

4.1 METOD 
Studien är en fallstudie där jag utifrån tidigare forskning försöker utöka den empiriska 

basen och se om sammanklumpning och kriminalisering även förekommer i Sverige. 

För att besvara frågeställningarna har jag valt att dela upp studien i två delar. För att 

besvara de två första frågorna i frågeställningarna har jag valt att använda vad 

Foucault kallade ett genealogiskt angreppsätt, vilket jag tidigare redogjort för i min 

teoridel. Jag har i den här delen valt att angripa materialet deduktivt, där jag utefter 
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min operationalisering av begreppet agglutination kommer att gå igenom ett större 

material, bestående av åtta stycken offentliga utredningar och rapporter. 

I den andra delen kommer jag, för att besvara den tredje frågeställningen, analysera 

två rapporter: SÄPO:s rapport Våldsam politisk extremism samt den statliga 

utredningen När vi bryr oss. Detta kommer jag göra genom att använda min teoretiska 

förförståelse, byggd på den tidigare forskningen. Formen för studien kommer bygga 

på Bacchis WPR- teori för hur man analyserar problemformuleringar och dess 

bakomliggande antaganden. För att möjliggöra en så djupgående analys som möjligt 

har jag valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys samt inslag av idéanalytiska 

ambitioner som metod. Jag kommer använda mig av ett induktivt angreppssätt då jag 

ämnar tolka materialet på ett öppet sätt.  

4.1.1 INNEHÅLLSANALYS MED INSLAG AV IDÉANALYS 
Det finns flera olika sätt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Vissa fokuserar 

på att tolka och uppmärksamma mångtydig empiri, men en kvalitativ analys kan även 

betona vikten av kategoriseringar, vilket är fallet i min studie.  

Med andra ord innebär detta att vissa delar av texten anses vara viktigare än andra och 

det innehåll som eftersökts är både det explicita och det implicita som endast kan 

belysas genom en grundlig läsning av texten (Esaiasson, Giljam, Oscarsson och 

Wängerud, 2012: 210). 

Enligt Bergström och Boréus kan man betrakta en idé som en tankekonstruktion som 

utmärks av en viss stabilitet och kontinuitet och på detta sätt skiljer sig från de 

flyktigare attityderna Bergström och Boréus 2012: 140). En idé kan vara en 

föreställning om verkligheten eller om hur man bör handla. En beskrivning av 

verkligheten kan uttryckas med explicita påståenden, till exempel ”vänster- och 

högerextremister är lika goda kålsupare”. Föreställningar om hur man bör handla är 

av mer normativ art, ett exempel på sådant är om man tycker att demonstrationsrätten 

borde inskränkas eller att det borde vara högre straff för dem som begår brott med 

politiska motiv (Bergström & Boréus 2012:140). 

Den inriktning som är mest aktuell för min uppsats kallas för ”funktionell idéanalys” 

och belyser både idéers effekter och tillblivelse. En sådan studie kan till exempel 

intressera sig för hur betoningen av vissa idéer, influerar den sociala tillvaron och 



	   16	  

således även hur politiker och beslutsfattare utformar policyförslag (Bergström & 

Boréus 2012:147). 

Då jag använder mig av dimensioner, vilka är de analysverktyg som Bergström och 

Boréus föreslår så har metoden inslag av idéanalytiska ambitioner då jag i min studie 

ämnar belysa vilka idéer som ligger till bakgrund för de policyförslag som presenteras 

i de två rapporter som utgör materialet för den mer djupgående delen av min analys. 

4.1.2 METODREFLEKTION 
Genomgående i min analys kommer fokus ligga på min egen tolkning av materialet. 

För att hålla en hög validitet krävs det att jag är transparent samt medveten om min 

förförståelse (Bergström och Boréus 2012:41). Förförståelsen påverkar hur vi 

upplever verkligheten. Från barnsben skolas vi in i ett sätt att uppfatta världen 

omkring oss. Det innebär förstås inte att alla sätt att uppfatta saker i vår omvärld är 

lika adekvata. Viss förförståelse är bättre beskriven som fördom. Ett sätt att förbättra 

vår förförståelse är att ständigt revidera vår tidigare förförståelse genom att ifrågasätta 

det vi vet och förfina och fördjupa våra kunskaper. De nya förkunskaper detta skapar 

kommer vi få revidera på nytt. Detta växelspel kallas för ”hermeneutisk cirkel” och 

gör att vi kan utveckla våra fördomar till verklig förståelse (Thurén 2007: 60). Detta 

kommer vara en utgångspunkt genom min analys av materialet. 

Min förförståelse grundar sig i den tidigare forskningen gällande anti-extremism som 

belyser hur problemformuleringen kring extremism, resulterar i en sammanklumpning 

av politiska aktivister som anses utgöra ett lika stort hot mot det demokratiska 

samhället, vilket är utgångspunkten för min problemställning. 

Jag är inte helt neutral till det ämne som jag undersöker i denna uppsats då jag sedan 

många år varit engagerad i den antirasistiska rörelsen genom att delta vid 

manifestationer, demonstrationer och motdemonstrationer. Ingen forskare är dock 

neutral utan präglas av tidigare erfarenheter och tillhörighet till ett särskilt 

forskarsamhälle “fakta och data skapas och får bara mening i ett särskilt sammanhang 

som låter och får oss att se vissa saker och bortse från andra” (Alvesson och Deetz, 

2000:74). Det är svårt att hävda att det finns någon sorts objektivitet då världen i sig 

är obestämd. Men fortfarande krävs det, för säkra undersökningens vetenskaplighet 

krävs det att hålla en nivå en hög validitet och reliabilitet. 
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Validitet handlar om huruvida "den undersökning man genomför för att besvara en 

bestämd fråga verkligen kan ge svar på just denna fråga" (Bergström och Boréus, 

2012: 41). För att höja validiteten har jag redogjort tydligt för den tidigare 

forskningen som min förförståelse är baserad på. Jag har även tydliggjort vad min 

analys ämnar behandla.  

Reliabilitet handlar om att vara "noggrann i undersökningens alla led, att eliminera 

felkällor i görligaste mån" (Bergström och Boréus, 2012:42). Genom hela studien har 

jag sökt vara noggrann och tydlig och därmed transparent. I analysen kommer jag 

skriva ut citat och hänvisa till min tidigare forskning samt hålla mig inom mitt 

teoretiska ramverk för att ytterligare öka reliabiliteten. Genom att vara tydlig kan jag 

hålla en god intersubjektivitet och möjliggöra för andra forskare att följa min studie 

och komma fram till samma resultat som jag (Ibid.:42). Jag har även gått igenom mitt 

material vid två olika tillfällen med en månads mellanrum för att eliminera så många 

fel(tolkningar) som möjligt. 

4.1.3 OPERATIONALISERING/ANALYSVERKTYG  
DEL 1.  

För min analys krävs en operationalisering av begreppet agglutination då det är 

viktigt att vara tydlig med vad jag letar efter i analysen av materialet. Då det inte 

existerar någon exakt definition på vad en sammanklumpning av vänsterautonoma 

och högerextrema innebär så operationaliserar jag detta utifrån min tidigare forskning. 

En agglutination går att se när man att benämner grupper utifrån en gemensam 

kategori som till exempel extremister. Det kan även ske genom att explicit konstatera 

att olika politiska grupperingar utgör en del av samma problem och har samma 

uppkomstbetingelser. Vidare så sker en agglutination när individer från de olika 

grupperingarna tilldelas liknande karaktärsdrag.  Mina dimensioner blir alltså: 

gemensam kategori, samma uppkomstbetingelser, liknande karaktärsdrag. 

DEL 2.  

Jag kommer i min djupläsning av materialet låta den andra delen av min analys anta 

en induktiv karaktär där jag utöver min tidigare operationalisering även låter 

materialet ge mig ny förståelse av hur agglutinationen går till och vilka effekterna av 

den blir. Här öppnar jag för att agglutination kan ske på andra sätt. 
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4.2 MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
	  

I det här avsnittet kommer jag beskriva mitt val av material och hur jag har kommit 

fram till detta val. 

Analysen kommer att alltså bestå att av två delar, där den första delen kommer att 

utgöras av de offentliga statliga utredningar (SOU) och departementsserier (Ds) samt 

en rapport från SÄPO som behandlar högerextremism och vänster-autonoma grupper. 

För att finna detta material har jag sökt i riksdagens databaser 

(http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/) på sökorden extremism, 

vänster, höger, våldsbejakande, antidemokratiska, kommunism, nazism och rasism 

samt böjelseformer av dessa begrepp. För att minimera risken för att missa relevant 

material har jag även manuellt gått igenom samtliga titlar som förekommer i 

databaserna från 1945 och framåt. Denna genomgång innebar genomsökande av 

tusentals titlar, och bör ha minimerat risken för att missa relevant material markant. 

Att börja med en så omfattande tidsperiod har gett mig en större möjlighet att avgöra 

vilken tidsperiod som min undersökning lämpligen bör avgränsa sig till. Jag har vid 

den första gallringen valt att inkludera allt material som skulle kunna vara av något 

som helst intresse för undersökningen, till exempel SOU:er om ungdomsvåld. 

Ytterligare en mer noggrann genomgång och gallring av materialet resulterade i det 

material som utgör underlaget för tidslinjen. 

Den andra delen av analysen kommer att bestå av en djupare analys av Säpo:s rapport 

2009/15 Våldsam politisk extremism samt SOU 2013:81 När vi bryr oss, då jag i min 

första läsning av materialet kom fram till att det är i dessa som agglutinationen sker. 

Det finns givetvis andra informationskällor och fler anledningar till att 

problemrepresentationen har tagit den form den har, till exempel tidningsartiklar och 

riksdagsdebatter. Dock så finns inte tid eller möjlighet till att väga in alla olika 

variabler som kan anses ha påverkan, då detta skulle kräva ett större material och en 

bredare analys. Denna undersökning kommer uteslutande att belysa hur staten 

historiskt sett har angripit problemet med extremistiskt våld i sina rapporter. Det 
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material jag använder mig av har flera styrkor. Materialet är insamlat från en pålitlig 

offentlig källa och lämpar sig för att belysa hur staten som aktör har angripit frågan 

eftersom statens offentliga utredningar indikerar vad i samhället som utgör ett 

problem som behöver lösas, i detta fall våldsbejakande extremism. Vilket ligger i linje 

med studiens syfte.  

Ytterligare en stor avgränsning som görs i materialet är utelämnandet av religiösa 

grupper. Detta görs i huvudsak av tidsbrist, då en inkludering av dessa skulle leda till 

en markant ökning av material, både när det gäller tidslinje och djupare analys av 

agglutinationen. Att inkludera religiösa grupper skulle möjliggöra för studien att 

knyta an till annan relevant anti-extremism forskning och ge en bredare bild av 

problemet och tydligare belysa den heterogenitet som rymmer sig inom begreppet 

extremism. Dock så är detta en del av min problemställning som är fokuserad på 

högerextremister och vänsterautonoma.   

5. ANALYS 

5.1 FRÅN UPPMUNTRANDE TILL AVSTÅNDSTAGANDE 
Det första är steget är, som tidigare nämnts, att göra klart för sig vilket problem det är 

som jag söker efter i materialet. I mitt fall är problemet agglutinationen av 

vänsterautonoma och högerextrema grupper. För att försöka reda ut när staten först 

började klumpa samman dessa grupper så har jag valt att strukturera en tidslinje där 

jag kronologiskt redogör för hur de grupper som numera förekommer i samma 

rapporter tidigare har behandlats separat. Jag utgår således ifrån de rapporter vars 

avsikt är att redogöra för rasistiska, nazistiska eller vänsterautonoma grupper i 

samhället. Det material som utgör underlaget för min analys är statens offentliga 

utredningar som är publicerade mellan 1980 och 2013. Tidslinjens första utredning är 

Mångfald mot enfald och är från 1989, och har för avsikt att ”pröva vilka åtgärder 

som bör vidtas för att bekämpa främlingsfientlighet och stimulera till sådana åtgärder” 

(SOU 1989/13:3).  

I Kommittédirektivet går att läsa att det att det centrala målet för utredningen är att 

skapa en folklig mobilisering mot rasism och främlingsfientlighet, och i utredningen 

så utvecklas detta vidare till att det bör vara ”sprunget ur ett brett känslomässigt 

engagemang och en vilja att utrycka medmänsklighet i ord och handling” (SOU 
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1989/13:3).  Vidare så konstateras i utredningen att tystnad kan betraktas som 

instämmande, och att det därför är av stor vikt att rasismen alltid bemöts med 

ifrågasättande, ett ansvar som delas av alla i samhället (Ibid.). Detta tolkar jag som att 

utredarna ser på demonstrationer och manifestationer mot rasism som någonting 

positivt som bör understödjas och att de som protesterar utgör en god kraft i 

samhället. 

I utredningen så definieras begreppen rasism och främlingsfientlighet, men aldrig 

begreppet extremism, däremot så radas de organisationer som av utredarna anses vara 

extremistiska upp. Dessa utgörs enbart av olika nazistiska och rasistiska 

organisationer och inga kopplingar görs till anti-rasister. Värt att tillägga i detta 

sammanhang är dock att ingen av de vänsterautonoma grupperna Antifascistisk aktion 

(AFA) eller Revolutionära Fronten (RF) ännu har bildats. Däremot så förekom det 

våldsamheter mellan rasister och anti-rasister. Ett exempel på detta är när 

representanter för Nordiska Rikspartiet jagas ut ur Växjö den 13 april 1985, en 

händelse som troligen mest är ihågkommen för Hans Runessons fotografi, där en dam 

slår sin väska i huvudet på en nazist (KB:SVT 13 April 1985). Detta tolkar jag som att 

trots att det förekom våldsamma sammandrabbningar även vid denna tid, så har 

utredarna inte ansett att det har varit relevant för rapporten. Det finns heller inga andra 

tecken i denna utredning på att en agglutination ännu har skett. 

Utredningen Organiserad Rasism delbetänkande: om åtgärder mot rasistiska 

organisationer från 1991 är en del av en större utredning gällande etnisk 

diskriminering och är ett svar på den kritik som har kommit mot Sverige från den FN-

kommitté som tillsats för att kontrollera att FN:s jämlikhetsmål efterlevs. 

Utredningens huvuduppgift är att utreda hur man ”genom lagstiftning på lämpligaste 

och effektivaste sätt ska kunna utöka skyddet mot organisationer som i sin 

verksamhet främjar och uppmanar till rasdiskriminering” (SOU 1991/75:9). Denna 

rapport belyser således endast hur man bekämpar rasismen med hjälp av lagstiftning. 

Utredningen benämner de rasistiska grupperna som högerextremistiska däremot så 

nämns aldrig anti-rasister eller lagstiftning relevant för att lagföra dessa. Detta tolkar 

jag som att utredarna och deras uppdragsgivare inte anser att lagstiftning mot 

rasistiska organisationer är relevant för andra grupper och att dessa heller inte utgör 
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en del av samma problem. Således behandlas de rasistiska organisationerna 

fortfarande separat och agglutinationen har inte ännu börjat visa sig. 

Den första rapport som visar tecken på agglutination är Rasistiskt och 

främlingsfientligt våld från 1998, vars uppgift är att föreslå åtgärder för att motverka 

och förebygga rasistiskt och annat etniskt våld (Ds 1998/35:9). I denna beskrivning av 

uppgiften nämns inte de autonoma nätverken, Däremot så beskrivs det i rapportens 

bakgrundskapitel att en av SÄPO:s målsättningar sedan 1994 har varit att ”redovisa 

samtlig polisanmäld kriminalitet i Sverige med en politisk dimension relevant för det 

så kallade författningsskyddet” (Ds 1998/35:18).  

I denna definition inkluderas alla brott med inslag av främlingsfientlighet, rasism eller 

högerextremism begångna av medlemmar av majoritetssamhället, samt de som anses 

tillhöra det autonoma nätverket. Här framträder alltså för första gången i materialet en 

koppling mellan de högerextrema och vänsterautonoma grupperna, nämligen deras 

relevans för SÄPO:s uppgift att beskydda statsskicket. Däremot dras inga andra 

likheter grupperna emellan förutom att AFA:s organisatoriska struktur anses ha vissa 

likheter med det militanta rasideologiska nätverkets. 

Utredningen tillägnar de autonoma grupperingarna endast tre sidor, resten av 

utredningen fokuserar bland annat på att redovisa för vilken sorts individer som 

riskerar att ansluta sig till rasistiska och främlingsfientliga miljöer. Detta tolkar jag 

som att det ännu inte anses relevant att dra fler kopplingar mellan de högerextrema 

och de autonoma grupperna, och att bilden av dessa som del av samma problem ännu 

ej har fått fäste. Inte heller i denna rapport går det att finna någon definition av 

begreppet extremism, däremot så hänvisar utredarna till utredningen Mångfald mot 

enfald:s definition av begreppen rasism och främlingsfientlighet. Följande år 

utkommer Demokratiutredningen, var uppgift är att analysera den svenska 

folkstyrelsens förutsättningar inför 2000-talet, med rapporten Demokratins förgörare. 

Rapporten är en av tjugoåtta, och avsikten med den här rapporten är att höja 

medvetenheten om demokratins undergrävare och att bidra till att öka den svenska 

folkstyrelsens intellektuella motståndskraft (SOU 1999/10:3). Utredningen är en 

beskrivelse av hur de rasistiska rörelserna ser ut och från vart de får sin inspiration, 

och har mer deskriptiva än normativa drag. De autonoma nätverken omnämns inte 
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och således går ingen agglutination att finna. Att den koppling som görs i tidigare 

rapport inte är självklar blir således tydligt. 

Vidare så problematiseras det i utredningen att bristen på motstånd från samhället har 

spelat extremhögern i händerna, då kampen mot rasism och nazism har överlåtits till 

resurssvaga aktivistgrupper och gräsrotsorganisationer då traditionella partier har nöjt 

sig med formella avståndstaganden. Detta har lett till att gränserna för vad som är 

tillåtet har tänjts (SOU 1999/10:138).  Här anser jag att det går att urskilja en 

frustration över att politiker inte engagerar sig mer i anti-rasistiskt arbete. Dock så är 

det här viktigt för att öka transparensen att visa på det faktum att författaren av just 

detta stycke är författaren Stieg Larsson, grundare till stiftelsen Expo och känd anti-

rasist. Något annat som är värt att tillägga i detta sammanhang är att inga referenser 

görs till SÄPO, och således så reproduceras heller inte deras problemformulering i 

utredningen. 

SÄPO aktualiseras istället i två stycken utredningar från 2002, Hotet från vänster och 

Övervakningen av nazister och högerextremister. Det är två väldigt omfattande 

rapporter som redogör för säkerhetstjänsternas övervakning av kommunister och 

anarkister respektive nazister och högerextrema. Materialet består av en lång 

redogörelse för hur SÄPO har övervakat grupperna sen första halvan av 1900-talet 

och är av mer deskriptiv än normativ art. Då rapporterna sträcker sig över en längre 

period än jag ämnat undersöka, så avgränsade jag min läsning av detta material till att 

gälla perioden 1980-2002. 

Ambitionen med utredningen är att sammanställa en rapport som ska användas som 

underlag till säkerhetskommissionens betänkande och ge en insikt i 

säkerhetstjänsternas arbetsmetoder. Då rapporterna är tydligt uppdelade på ett sådant 

sätt att vänstergrupper och högergrupper behandlas separat så går det ej att se tydliga 

tecken på agglutination. En annan faktor som spelar in är att rapporterna fokuserar på 

SÄPOs arbetsmetoder, inte på grupperna i sig, vilket exkluderar analysen av 

bakomliggande orsaker till gruppernas beteende.   

Den historiska analysen av utredningarna visar på att utredningarnas syfte har gått 

från att söka en bred antirasistisk uppslutning mot rasismen i samhället till att till viss 

del inkludera den antirasistiska rörelsen i hotbilden mot författningen. Utvecklingen i 

rapporterna visar på en ökad agglutination av de olika grupperna då allt fler 
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likhetstecken dras mellan grupperna. Detta leder till fram till de två nästkommande 

rapporterna, Våldsam politisk extremism (2009) och När vi bryr oss (2013) där man 

kan se att paraplybegreppet våldsam extremism är på väg att normaliseras. I dessa 

rapporter är agglutinationen tydlig då de högerextrema och de vänsterautonoma 

grupperna inte längre anses bara ha organisatoriska likheter. De hävdas även ha så 

pass stora likheter att de passar in under samma kategori, frodas i samma miljöer och 

förebyggs med samma metoder. Det är denna agglutination, dess premisser och 

konsekvenser som undersöks i studiens andra del. 

 

5.2 RAPPORT 2009/15 VÅLDSAM POLITISK EXTREMISM – 

ANTIDEMOKRATISKA GRUPPERINGAR PÅ YTTERSTA HÖGER- OCH 

VÄNSTERKANTEN 
För att förtydliga hur agglutination görs kommer jag nedan att analysera hur bilden av 

högerextrema och vänsterautonoma grupper som del av samma problem konstrueras 

på olika nivåer och vilka antaganden om de olika grupperna detta bygger på. 

5.2.1 IDEOLOGI 

Brottsförebyggande rådet har tillsammans med SÄPO fått i uppgift av regeringen att 

ta fram en rapport om våldsam extremism inom vit makt miljön och den autonoma 

miljön. I förordet redogörs för rapportens syfte vilket är att på uppdrag av regeringen 

ta fram ett kunskapsunderlag om våldsam extremism som kan ligga till grund för att 

"utforma strategier och konkreta åtgärder för att motverka denna typ av brottslighet” 

(Rapport 2009/15:5). I prologen sker agglutinationen genom att dra likheter mellan 

rörelsernas ideologier. Det ges två exempel på vilka världsbilder som en 

nationalsocialist och en anti-fascist kan tänkas ha, genom två fiktiva monologer som 

är skrivna i jag-form. Dessa baserar författarna enbart på information som de har 

samlat in från olika hemsidor. Nationalsocialistens inställning till demokrati 

illustreras genom att hen anser att staten styrs av en illegitim främmande 

ockupationsmakt medan antifascisten avfärdar demokratin eftersom hen anser att den 

är styrd av kapitalister och företag. Detta innebär att båda dessa fiktiva personer anses 

vara anti-demokrater (Rapport 2009/15:10). 

Denna bild utvecklas och förstärks genomgående i rapporten och en tydlig 

agglutination sker när det stipuleras att "icke-dialog och anti-demokrati är 
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kännetecken för vit makt-miljön och den autonoma miljön" och att "båda sidorna 

underkänner demokratin, rättssamhället och dess lagar" (Rapport 

2009/15:11).  Intressant i detta sammanhang är den faktaruta som utvecklar de olika 

gruppernas syn på demokrati ytterligare. Där framgår det att medan det inom vit 

makt-miljön förespråkas upprättandet av en diktaturstat så vill de vänsterautonoma 

inrätta ett antiauktoritärt styre. I samma faktaruta så redogörs det för de mest 

uppenbara ideologiska skillnaderna mellan grupperna i synen på kvinnans roll, HBT-

personer, mångkultur och invandring (2009/15:31). Detta visar på att gruppernas 

ideologier har stora olikheter och eftersträvar helt olika idealsamhällen, vilket är ett 

bra argument för att inte klumpa samman grupperna på det sätt som SÄPO gör.  

5.2.2 INDIVIDNIVÅ 
Agglutinationen sker även på individnivå genom att hävda att de som ansluter sig till 

grupperna är lika varandra. Författarna bakom rapporten förmedlar i rapporten 

budskapet att det är en svartvit världsbild med enkla svar på svåra frågor som 

attraherar de ungdomar som ansluter sig till extremistkretsar. Men agglutinationen av 

gruppernas medlemmar är inte helt samstämmig då det finns vissa motsägelser i 

rapporten. Å ena sidan så hävdas det att ungdomar på vänstersidan till skillnad från 

högersidan främst kommer ifrån medelklassen och är pålästa och kunniga om 

samhället med föräldrar som har akademisk bakgrund (Rapport 2009/15:108), på ett 

annat ställe så går det att läsa ett vittnesmål från en person som varit ansluten till den 

autonoma rörelsen som berättar om att de som deltog i de olika grupperingarna var 

"människor med ganska trasig bakgrund" (Rapport 2009/15:102). 

5.2.3 ORGANISATIONSNIVÅ 
Agglutinationen görs även på organisationsnivå då författarna konstaterar att de 

extremistiska rörelserna inte anses vara politiska rörelser i traditionell bemärkelse 

utan snarare kan beskrivas som "ungdomsföreteelser" där "sammanhållningen i 

miljöerna bygger lika mycket på ålder, vänskap, musik och klädstil som på ideologi" 

(Rapport 2009/15:11). De anses bestå av ett mindre antal ungdomar som agiterar och 

utmanar utan att ha något realistiskt syfte (Rapport 2009/15:44). 

Dessa påståenden går i viss mån att ifrågasätta. På svenska motståndsrörelsens 

hemsida, framgår det tydligt att rörelsens ledare är 45-årige Klas Lund. Det i sig 

behöver inte innebära att vit makt-miljön inte till stor del består av ungdomar, 

däremot så anser jag att den bilden bör nyanseras, då det är av allmän kännedom att 
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det nazistiska partiet Svenskarnas Parti har en etablerad partistruktur, något som inte 

kan anses vara ett kännetecken för en ”ungdomsföreteelse”. 

Här konstateras i rapporten att de vänsterautonoma grupperna till skillnad från vit 

makt-grupper inte har någon organisation, då de anser att alla hierarkier är 

förtryckande. Dock så hävdas det även att det finns fler likheter än skillnader i 

gruppernas organisation och att ”likheterna är större än skillnaderna. I grunden saknar 

miljöerna central styrning och tydliga hierarkier. I stället kännetecknas de av att 

ledande aktivister genom nätverk och kampanjer försöker koordinera snarare än styra 

verksamheten” (Rapport 2009/15:11). Ytterligare organisatoriska likheter som hävdas 

är de verksamheter grupperna ägnar sig åt. Aktiviteter i form av middagar, konserter, 

fester, festivaler och idrottsevenemang anses vara gemensamma nämnare för 

grupperna (Rapport 2009/15:50). Till bakgrund av denna generalisering skulle man 

dock även kunna hävda likheter mellan de autonoma och de högerextrema grupperna 

och en lång rad andra föreningar och politiska partier, till exempel PRO eller 

Naturskyddsföreningen, ett faktum som jag anser försvagar dessa likheters relevans.  

5.2.4 SVÅRIGHETER MED AGGLUTINATIONEN 
Författarna bakom rapporten ser däremot inte på agglutinationen som helt problemfri. 

I rapporten problematiseras faran med att generalisera om grupperna och på sådant 

sätt likställa dem. Det anses för det första inte vara korrekt att se på dem som två 

grupperingar när de de facto består av ett stort antal olika organisationer som således 

förespråkar olika metoder och gör olika tolkningar av sina respektive ideologier. Det 

konstateras att det är svårt att jämföra grupperna då de i grund och botten är väldigt 

olika. Till exempel ser organiseringen inom grupperna väldigt olika ut då 

extremhögern är mer traditionellt hierarkiskt organiserad med tydliga ledarroller och 

den autonoma miljön mer liknar nätverk än organisationer. Ett konstaterande som i 

viss mån innebär att författarna bakom rapporten säger emot sig själva (Rapport 

2009/15:89). 

För att kunna dra slutsatsen att de vänsterautonoma är antidemokratiska som det görs i 

rapporten, krävs det först att man gör antagandet att den rådande formen av demokrati 

är den bästa, och att ifrågasättandet av den är antidemokratiskt i sig. I rapporten 

hävdas även att Vit-makt-rörelsen inte har som direkt avsikt att avskaffa demokratin, 

ett påstående som står i motsättning till deras formulerade avsikt att upprätta en 
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diktaturstat (Rapport 2009/15:19). Detta tolkar jag som att SÄPO, som i det här fallet 

agerar som representanter för staten, anser sig ha tolkningsföreträde för vad som ska 

anses vara demokrati och vad som inte är det. På detta sätt stipulerar de 

legitimitetsgränser och stigmatiserar därmed de som är oliktänkande (Backe 

2010:178). 

 

Det här är exempel på vilka förutsättningar och antaganden som ligger bakom 

problemdefinitionen.  

Det blir tydligt att rapportens författare har haft problem att fullfölja uppgiften de fått 

av regeringen. Det framgår av hur fragmenterad rapporten är och i hur det uppstår ett 

behov av att ifrågasätta logiken i att klumpa samman grupperna på det sätt som de har 

fått i uppgift att göra. Denna agglutination av högerextrema och vänsterautonoma 

grupper kvarstår dock även i den följande utredningen När vi bryr oss som till stora 

delar baserar sig på SÄPOS analyser. 

 

6.1 SOU 2013/81 NÄR VI BRYR OSS – FÖRSLAG OM SAMVERKAN OCH 

UTBILDNING FÖR ATT EFFEKTIVARE FÖREBYGGA VÅLDSBEJAKANDE 

EXTREMISM 
I När vi bryr oss har ”utredningens uppdrag varit att föreslå hur våldsbejakande 

extremism kan förebyggas oberoende av vilka ideologiska motiv som ligger till grund 

för den” (SOU 2013/81:9). En agglutination av grupperna går därmed att urskilja 

redan i utredningens problemställning. 

I rapporten ser man hur agglutinationen som görs i SÄPO:s rapport från 2009, 

reproduceras. Med hänvisning till SÄPO:s rapport slås det fast att grupperna har det 

gemensamma draget att ”rättsstaten och det demokratiska styrelseskicket förkastas 

och politiskt motiverad brottslighet anses vara en legitim metod för att påverka 

samhället” (SOU 2013/81:9). Vidare definieras extremism som ”intolerans mot 

åsikter och intressen som inte stämmer överens med de egna” (2013/81:9). Det 

konstateras även att extremister har överdrivna åsikter.  

Precis som i SÄPO:s rapport görs en agglutination genom påståendet att de som dras 

till extremistmiljöer är personer som känner sig utsatta eller hotade och som söker 
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skydd inom en grupp. De kan lockas av spänningen och är benägna att testa gränser. 

De hävdas ha det gemensamt att de söker vänskap som ett substitut för frånvarande 

föräldrar (SOU 2013/81:38). Det är alltså den här sortens individer som utredningen 

ämnar rikta preventiva åtgärder emot. Dessa åtgärder får ses som de yttersta 

konsekvenserna av problemformuleringen som framgår i SÄPO:s rapport. Då 

utredningen till stor del bygger på SÄPO:s analyser och problemdefinitioner så finner 

jag det av större vikt att framledningsvis fokusera på dessa konsekvenser då det är 

relevant för Bacchis teori samt bidrar till att göra forskningsämnet intressant.  

Då utredningen har som ambition att förebygga extremism, oberoende av vilka 

ideologiska motiv som ligger till grund, blir verktyget för att identifiera de individer 

som är på väg att radikaliseras till extremister något trubbigt. Det konstateras med 

hänvisning till Nationalencyklopedin att politisk radikalism innebär att vilja förändra 

samhället väldigt mycket och att detta innebär att det går att vara radikal utan att vara 

anhängare av våldsbejakande extremism (SOU 2013/81:34). 

Extrema åsikter anses alltså inte vara den viktigaste indikatorn på att någon riskerar 

att dras in i ”våldsbejakande extremism”. Det är enligt rapporten individers 

ursprungliga våldsbenägenhet kopplat till samhällskritiska åsikter eller annan politisk 

frustration som anses vara viktigt för vilka som riskerar att radikaliseras (SOU 

2013/81:36). Södertörns remissinstans vänder sig mot denna beskrivning och hänvisar 

till att det inte har visat sig vara produktivt att använda sig av denna typ av profilering 

då tidigare forskning tydligt visar att det inte går att påstå att människor med en viss 

sorts social bakgrund löper större risk att radikaliseras än andra (Remissbetänkande 

Södertörn, 2014:9). 

I utredningen betonas det att ingen idealmodell kan fånga in komplexiteten när det 

gäller vilka individer som lockas in i extremistiska miljöer och att alla de som väl 

ansluter sig till de extrema miljöerna heller inte är våldsbejakande och att varje fall 

bör behandlas som mer eller mindre unikt. (SOU 2013/81:39). Det är de personer 

inom extremistkretsarna som är våldsbenägna, och deras möjlighet att dra med sig 

andra i kriminella aktiviteter som utredningens förslag ämnar till att förebygga. 

För att finna metoder för brottsförebyggande åtgärder har utredarna undersökt hur 

extremism bekämpas i andra länder, bland annat Storbritannien och Norge. I 

utredningen refereras till det viktiga preventiva arbete som de specialtränade poliserna 
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i Storbritannien utför (SOU 2013/81:63). Detta relaterar till den tidigare forskningen 

då det är samma polisenhet som Harbischer anser använder sig av kriminaliserande 

narrativ för att legitimera övervakningen av aktivister, ett sätt de gör detta är benämna 

alla protestaktioner som ”inhemsk terrorism”.  

I utredningen är det däremot Norges modell med så kallade ”bekymmringssamtal” 

som har fått mest genomslag. Ett perspektiv som är centralt för denna modell är ”tidig 

intervention när risk för oönskad radikalisering identifierats” (SOU 2013/81:68). 

Utredarna föreslår att sociala insatsgrupper (SIG) som tidigare har implementerats på 

olika orter i Sverige för att förebygga mer generell brottslighet bland ungdomar ska 

användas för att för att utveckla lokala samarbetsgrupper kring de ungdomar som 

riskerar att ansluta sig till extremistmiljöer. (SOU 2013/81:77). Uppgiften att bedöma 

vilka som ligger i riskzonen att hamna i extremistmiljöer ska även läggas på lokal 

socialtjänst, skola och polis (SOU 2013/81:128). Ungdomarna som identifieras som 

potentiella extremister ska sedan informeras om riskerna med detta.  

”Om de inte kan övertygas att fredliga demokratiska medel är de bästa behöver de åtminstone 

övertygas om att deras liv och framtidsutsikter skulle bli betydligt sämre om de börjar använda våld 

eller engagerar sig i annan brottslig verksamhet för sin politiska övertygelses skull” (SOU 2013/81:39). 

Jag anser att staten skulle gå långt över sina befogenheter om de på detta sätt försöker 

avskräcka ungdomar som de anser befinner sig i riskzonen för att ansluta sig till 

extremistmiljöer.  Det kan leda till att aktivister och demonstranter som aldrig har 

begått några brott eller planerat att göra det på lös grund kan plockas in för 

bekymmringssamtal, något som i längden kan leda till att färre ungdomar, istället för 

fler, väljer att aktivt delta i demokratin. Att utredningen ändock föreslår sådana 

åtgärder, kan tolkas som ett tecken på en förskjutning som delvis är ett resultat av den 

agglutination som skett av vänsterautonoma och högerextrema grupperingar och 

delvis den kriminalisering som sker av de individer som befinner sig i gruppernas 

utkanter. Här ser vi alltså konkreta effekter som problemformuleringen har.  

Agglutinationen som har skett har skapat ett kriminaliserande narrativ som har 

legitimerat preventiva åtgärder i form av statlig övervakning av individer med 

samhällskritiska åsikter som varken har begått brott eller planerat att göra det.  

7. SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 
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7.1 Slutsats 
Jag har besvarat mina frågeställningar på följande sätt. Den första frågan var: Hur har 

problemet med politiskt våld formulerats i statliga utredningar och i 

departementsserier under perioden 1980 - 2013? 

Där kunde jag se hur utvecklingen hade gått från att utredningen ämnade uppmuntra 

till folkligt motstånd mot rasism till att sammanklumpa högerextremister och 

vänsterautonoma grupperingar under samma etikett, våldsam extremism, samt att 

misstänkliggöra aktivister genom att benämna dem som potentiella extremister. 

Den andra frågan var: När började statliga utredare klumpa samman de högerextrema 

rörelserna med de autonoma? 

I tidslinjen framkom att sammanklumpningen först skedde i SÄPOs rapport från 2009 

dock så kunde man redan se i den statliga utredningen från 1998 att denna 

agglutination var sprungen ur SÄPO:s uppgift att skydda författningen då man där 

kunde läsa att grupperna utgjorde en del av samma hotbild.  

Den tredje frågan var: På vilket sätt sker en sådan sammanklumpning? 

Det framgick av analysen att agglutination sker på tre nivåer. Genom att hävda 

likheter mellan gruppernas individer, organisationsstruktur och ideologi. Individerna 

anses vara spänningssökande ungdomar med ett behov av grupptillhörighet och båda 

gruppernas ideologier ses som anti-demokratiska.  Resultatet av min studie visar på 

hur man i Sverige, precis som i andra europeiska länder kan se att aktivister 

kriminaliseras genom att klumpas samman under en gemensam kategori. Min studie 

visar även på en förskjutning i statens attityd mot aktivister, då de 1989 beställde 

rapporter för att uppmana till motstånd mot rasismen och 2013 istället misstänkliggör 

politiskt aktiva, vilket kan få den konsekvensen att individer som aldrig tänkt tanken 

att begå brott ändå blir föremål för preventiva åtgärder. Att kriminalisera folk på detta 

sätt legitimerar alltså övervakningen av dessa. Min studie bidrar således till övrig 

europeisk forskning gällande anti-extremism och lyfter fram ett viktigt perspektiv i 

den svenska debatten om extremism.  

.7.2 VIDARE FORSKNING 
För att bättre kunna förstå hur extremister fungerar och på så sätt undvika att felaktiga 

generaliseringar görs, bör det utföras mer ingående etnografiska studier av de olika 
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grupperingarna för att kunna göra jämförelser och dra slutsatser om gruppernas 

potentiella likheter och olikheter. Då de tidigare forskare som forskar om detta ämne 

av naturliga skäl har haft svårigheter att hitta intervjupersoner från dessa grupper 

finns det ett stort hål att fylla när det gäller intervjuer med aktiva extremister.  
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