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Tre perspektiv, tre miljöer och tre uppgifter



INTRODUKTION 

MITT UPPLÄGG

▸ Introduktion - Begreppet våldsbejakande extremism  
▸ Tre olika perspektiv/sfärer 

▸ Individ/psykologi 
▸ Grupp/socialpsykologiska 
▸ Samhälle/sociologiska 

▸ Tre olika miljöer 
▸ Högerextremism 
▸ Vänsterextremism 
▸ Jihadistisk extremism 

▸ Tre olika uppgifter 
▸ Stärka demokratin  
▸ Motverka anslutning 
▸ Underlätta utträde



DEN ENES TERRORIST, DEN 
ANDRES FRIHETSKÄMPE



“BUT THOUGH I WAS INITIALLY DISAPPOINTED 
AT BEING CATEGORIZED AS AN EXTREMIST, AS 
I CONTINUED TO THINK ABOUT THE MATTER I 
GRADUALLY GAINED A MEASURE OF 
SATISFACTION FROM THE LABEL.”

DR.  MARTIN LUTHER KING

INTRODUKTION



BEGREPP

VÅLDS-BEJAKANDE

▸ Våldsam/våldsanvändande/våldsutövande 

▸ Våldsbenägen 

▸ Presensparticip – adjektiv av ett verb (våldsbejaka) 

▸ Våldsbejakande… 
▸ islamism (2010, Säkerhetspolisen) 
▸ extremism (2011, Regeringens skrivelse 2011/12:44)



BEGREPP

EXTREMISM

▸Svårdefinierat – vad är syftet? 

▸Vetenskap, politik och samhällsdebatt 

▸Extrem i förhållande till vadå? 

▸Våldsbejakande extremism



BEGREPP

ALTERNATIVA BEGREPP

▸Terrorism 

▸Politiskt motiverat våld 

▸ Ideologiskt motiverad våldsbrottslighet



SOCIOLOGISKA 
PERSPEKTIV



SOCIOLOGISKA/SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM – SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV

▸Terrorism 

▸Kursen ”Terror in the Name of God” 1999 

▸Millennarism 

▸Politiska/samhälleliga förklaringar 
dominerade. Varför?



SOCIOLOGISKA/SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV

KALLA KRIGETS FOKUS PÅ IDEOLOGI OCH/ELLER POLITISK AUTONOMI

▸Väst – öst, kommunistiska – fria världen, Nato – 
Warszawa 

▸ETA, IRA, Tamilska befrielsetigrarna, PLO (PFLP) 

▸Baader-Meinhof (Röda Arméfraktionen), Röda 
Brigaderna 

▸Politik och nationell frihetskamp så långt ögat når 

▸Montreal 1972



SOCIOLOGISKA/SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV

BÖRJAN TILL ETT PERSPEKTIVSKIFTE

▸Revolution i Iran 1979 

▸Mujaheddins motstånd i Afghanistan 

▸Hizbollah i Libanon



SOCIOLOGISKA/SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV

HISTORIENS SLUT OCH CIVILISATIONERNAS KAMP

▸ Francis Fukuyama och Historiens slut 

▸ Samuel Huntington och Civilisationernas 
kamp 

▸Hans Magnus Enzenberger och 
Aussichten auf den Bürgerkrieg 

▸Balkankrigen



SOCIOLOGISKA/SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV

RELIGIONERNAS HÄMND/ÅTERKOMST

▸Nya konflikter – nya tolkningar? 

▸Terror i Guds namn? 

▸Mike Bray och bombningarna av abortkliniker 

▸Yoel Lerner och Baruch Goldstein 

▸Mahmud Abouhalima och WTC bombning 1993 

▸Takeshi Nakamura i Tokyos tunnelbana



SOCIOLOGISKA/SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV

FOKUS FLYTTAS FRÅN DET POLITISKA/SAMHÄLLELIGA

▸Terrorns teater 

▸  Kosmiskt krig 

▸Martyrer och demoner 

▸Krigarkult 

▸Terrorism/våldsbejakande extremism inte 
politiskt?



SOCIOLOGISKA/SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV



SOCIOLOGISKA/SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV



SOCIOLOGISKA/SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV



SOCIOLOGISKA/SAMHÄLLELIGA PERSPEKTIV

SWEDISH FOREIGN FIGHTERS IN SYRIA AND IRAQ

▸ Rapport av Magnus Ranstorp & Linus Gustafsson (2017) 

▸ Undersökning av 267 svenskar som rest till Syrien & Irak 

▸ Mycket intressanta aspekter lyfts fram! 

▸ Var i Sverige kommer de ifrån? 
▸ fyra av fem (80%) kommer från Stockholm, Västra Götaland, Skåne & Örebro 
▸ en tredjedel (33%) kommer från Västra Götaland, en av tio (10%) från Skåne 
▸ sju av tio (71%) har någon gång varit bosatta i någon av de 53 av NOA benämnda ”socialt 

utsatta områden”  
▸ tre av fyra som åkt är män (76%) och en av fyra är kvinnor (24%) 
▸ tre av fyra som åkt (75%) är svenska medborgare och en tredjedel (34%) är födda i Sverige 
▸ Hur går vi vidare med forskning?



SOCIALPSYKOLOGISKA 
PERSPEKTIV



SOCIALPSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

SOCIALPSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

▸Utgår från människans behov av social 
kontext 

▸Tillhörighet och inkludering 

▸Exkludering/avvisning. Mobbning/utfrysning 

▸Social exkludering ökar risken för påverkan 
& anpassning



SOCIALPSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

ATT UNDERORDNA SIG GEMENSKAPEN

▸Viljan/längtan till samhörighet kan leda till ”radikalisering” 

▸ Ju större identifiering och beroende, desto större 
uppoffringar 

▸Om gruppen hotas drabbar det individens självbild 

▸ Ideologi – stark social komponent 

▸Varierar för olika individer; vissa stärks och blir ledare 

▸Den som avvisats i ett politiskt sammanhang ökar insatsen



SOCIALPSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

VÅLD SOM SAMMANHÅLLANDE KITT

▸Externt riktat – internt riktat 

▸ Lojalitetsmarkör 

▸Konflikter stärker den egna 
gruppidentiteten



SOCIALPSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

KRIMINELLA GÄNG, HULIGANISM OCH SEKTER

▸ I olika omfattning slutna. Vägen in – ut 

▸Våldet 

▸Maskulinitet 

▸Kopplingen organiserad brottslighet och 
våldsam extremism?



SOCIALPSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

AKTUELL FORSKNING



PSYKOLOGISKA 
PERSPEKTIV



PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV



PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV



PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

Radikalisering online (självradikalisering)



PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

ENSAMAGERANDE GÄRNINGSMÄN

▸ ”Den heliga graalen” - om vi bara kunde ringa in! 

▸ Satsats oerhört mycket på gärningsmannaprofiler 

▸ CLAT, Countering Lone-Actor Terrorism (no. 5) 
▸ Europeiska unionen, 120 fall, 2000-2014 
▸ psykisk ohälsa, men inte stora skillnader (skolskjutningar) 
▸ ensamhet, men inte påtagligt (högerextrema) 
▸ självradikalisering (högerextrema) 
▸ ålder; högerextrema äldre, religiöst motiverade är yngre 
▸ finns dock tecken; familj, vänner och kollegor är viktiga 
▸ rekommendationer; låga trösklar, vapenlicens och psykisk ohälsa



PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV

Att bemöta individer i radikaliseringsprocesser

Icke-dömande förhållningssätt 

Lyssna, fråga 

Uppmuntra till eget reflekterande 



Bakgrundsfaktorer

Psykisk ohälsa

Äventyr
Nära till våld

IdeologiTillhörighet Förebilder

Sociala medier

Diskriminering 

Utanförskap/ exkludering 

Omvärlden
- konflikter

Upplevda orättvisor



TRE VÅLDSBEJAKANDE 
MILJÖER



INTRODUKTION 

TRE VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER

▸ Högerextrema miljöer 
▸ Vitmakt 
▸ Fascistiska/nazistiska 
▸ Politiska ambitioner 

▸ Vänsterextrema miljöer 
▸ Autonoma 
▸ Anarkistiska/kommunistiska 
▸ Politiska ambitioner 

▸ Jihadistiska extremistiska miljöer 
▸ Sunnimuslimska 
▸ Salafistiska 
▸ Politiska ambitioner 

▸ Kritik av ”kålsuparresonemanget! 



TRE OLIKA UPPGIFTER



TRE OLIKA UPPGIFTER

VAD NATIONELLA SAMORDNAREN ANGER

▸ Främja demokratin 
▸ En skola som präglas av inkludering och tillitsfulla relationer  
▸ Goda relationer mellan offentliga institutioner och det civila samhället 

▸ Levande debatt grundad på åsiktsfrihet 

▸ Förebygga anslutning 
▸ Riktade insatser mot sårbara grupper och individer 

▸ Rusta förskola, skola och fritids att vara vaksamma på tendenser 

▸ Använda socialtjänsten; stöd till anhöriga, rådgivande samtal, hembesök, mentor 

▸ Förbättra samordningen; kommunala samordnare 

▸ Förhindra våldshandlingar och underlätta utträde 
▸ Stöd till anhöriga 

▸ Samverkan mellan rättsvårdande myndigheter och kommuner 
▸ Avhopparverksamhet







ATT LÄMNA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM - CHRISTOFFER CARLSSON

NÅGRA AV KUNSKAPSÖVERSIKTENS SLUTSATSER 

▸ Kålsuparteorin; bekräftas till viss del, a) främlingskap inför 
miljön (disillusionment), b) fokus på institutioner och 
aktiviteter utanför miljön. Gemensamt problem med vart 
man ska ta vägen 

▸ MEN det finns också skillnader; a) olika starka resurser att 
leva i det omgivande samhället, b) i olika grad slutna 
miljöer, c) olika svårigheter/repressalier i samband med 
utträde.



ATT LÄMNA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

NÅGRA AV KUNSKAPSÖVERSIKTENS SLUTSATSER 

▸ Ett antal tumregler för arbetet med att hjälpa de som vill lämna 
▸ Individuell anpassning. 

▸ Skillnad på att vilja lämna och att faktiskt lämna. Det ena leder inte alltid till det andra. 

▸ Svårt utifrån. Stor risk för motsatt effekt. 

▸ Ex-medlemmar kan motivera, men bygger på att de har relevant kompetens. 

▸ Viljan att lämna ökar i övergången till vuxenlivet. 

▸ Orsakerna till inträde är inte alltid orsakerna till att vilja lämna. 

▸ Sällan ideologiska skäl till att lämna; snarare sociala och praktiska. Avradikalisering?! 

▸ Reellt praktiskt stöd är centralt; arbete, bostad, körkort, skuldsanering 

▸ Individens relationer till nära och kära är av central betydelse. 

▸ Metoder för utvärdering bör initieras direkt när åtgärder inleds.



ATT LÄMNA VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

NÅGRA AV KUNSKAPSÖVERSIKTENS SLUTSATSER 

▸Gott om teoretiska perspektiv och studier men få som bygger på 
empiriska studier. 

▸Varför är det så? 

▸ Svårt att hitta informanter (individer att studera) 

▸ Svårt att få möjlighet att följa dem 

▸ Svårt att forska under så oklar tidslängd 

▸ Svårt att veta vad som ledde till vad 

▸Genomgående problem för mycket forskning om 
våldsbejakande extremism



INTRODUKTION 

MITT UPPLÄGG

▸ Introduktion - Begreppet våldsbejakande extremism  
▸ Tre olika miljöer 

▸ Högerextremism 
▸ Vänsterextremism 
▸ Jihadistisk extremism 

▸ Tre olika perspektiv/sfärer 
▸ Individ/psykologi 
▸ Grupp/socialpsykologiska 
▸ Samhälle/sociologiska 

▸ Tre olika uppgifter 
▸ Stärka demokratin  
▸ Motverka anslutning 
▸ Underlätta utträde



TACK SKA NI HA! 

FRÅGOR PÅ DET? 




