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Abstract 

All våldsbejakande extremism, oavsett den ideologiska bakgrunden, är ett allvarligt 

problem för hela samhället. Extremism kan också endast förebyggas genom breda 

insatser från hela samhället och våldsideologin måste bemötas med dialog om 

demokratiska värderingar. Den officiella svenska hållningen är att ingen skillnad 

ska göras på olika typer av extremism och polisiära åtgärder ska användas endast i 

de mest extrema fall. En genomgång av Europols TE-SAT rapporter för åren mellan 

2006 och 2013 visar på att de svenska brottsbekämpande myndigheterna i stor 

utsträckning följer den svenska handlingsplanen. Däremot betonar 

Säkerhetspolisen ofta faran endast från de islamistiska extremisterna vilket riskerar 

att stigmatisera en hel befolkningsgrupp. 

 

Nyckelord: Extremism, TE-SAT rapporter, islamister, högerextremister 
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1 Inledning 

Terrorism är en metod som kan användas (och används) av alla olika typer av 

våldsbejakande grupper eller individer oavsett de bakomliggande motiven. 

Terrorism är endast en form av våld och säger egentligen väldigt lite om grupper 

eller individer som ligger bakom terrorattentat. Att utforma en handlingsplan för 

bekämpning av terrorism endast utifrån det som alla terrorgrupper har gemensamt 

det vill säga formen av våldsutövning kan vara problematiskt. 

Våldsbejakande extremism är däremot i grunden samma sociala företeelse och 

det är samma sociala mekanismer som motiverar individer att ansluta sig till 

extrema grupper.1 En handlingsplan bör därför utformas utifrån dessa sociala 

mekanismer oavsett vilka typer av våldsbejakande extremism som ska bemötas. I 

praktiken borde radikalisering och de eventuella efterföljande terrorattentaten 

kunna förebyggas genom breda insatser från hela samhället oavsett om hotet 

kommer från religiöst eller politiskt motiverade grupper. Den svenska regeringen 

har, i samarbete med bland annat Säkerhetspolisen och Brottsförebyggande rådet, 

utarbetat just en sådan plan som syftar till att i första hand förebygga nyrekrytering 

av ungdomar till våldsbejakande miljöer. Planen går ut på att extremism ska 

bemötas med dialog av hela samhället så att polisiära insatser endast ska krävas i 

de mest extrema fall. 

Ingen ideologi har monopol på terrorism vilket också framgår tydligt om man 

tittar på händelser i Europa under de senaste tio åren. Religiösa extremister, höger- 

och vänsterextremister och separatister har gjort sig skyldiga för terrorbrott som i 

vissa fall har resulterat i massmord på civila i alla åldrar. Ändå har terrorism i 

nyhetsrapporteringar och i media nästan blivit synonymt med islamistisk terrorism 

vilket självklart är allvarligt. Mer allvarligt är om myndigheter bemöter olika typer 

av extremism på olika sätt så att en viss grupp i mycket större utsträckning endast 

bemöts med polisiära medel. Särskilt om det är unga människor det handlar om då 

resultatet kan bli en förstärkning av det destruktiva engagemanget. 

Många andra EU medlemsstater har valt ett helt annat tillvägagångssätt när det 

gäller bemötande av våldsbejakande grupper. Problemet med extremism ses främst 

som en uppgift som ska lösas med rättsliga medel av polisen och 

åklagarmyndigheter. Då terrorism är ett gränsöverskridande problem och eftersom 

terrorlagstiftningen inom hela EU bygger på samma rambeslut fattat av Europeiska 

rådet, är det möjligt att använda Europols TE-SAT rapporter för att få fram en bild 

på hur trenden ser ut både vad gäller antalet attacker och antalet arresterade 

personer. 

                                                                                                                                                         

 
1 Regeringens skrivelse 2011/12:44. Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism s. 4 
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1.1 Syfte och problemställning 

Jag vill i min undersökning ta reda på hur terrorism, som form av våld, bemöts i 

Sverige beroende på vilken typ av våldbejakande grupp som ligger bakom den. 

Terrorism är ett allvarligt brott som påverkar synen på en hel grupp av människor 

som inte nödvändigtvis stödjer terrorhandlingar men som stigmatiseras om dessa 

handlingar sker i deras namn. Stigmatiseringen kan förstärkas ytterligare om 

samhället bemöter vissa grupper på olika sätt och signalerar att en viss typ av 

terrorism på något sätt är farligare eller svårare att hantera. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon skillnad i hur religiöst 

motiverat terrorism bemöts jämfört med politiskt motiverat terrorism av de svenska 

myndigheterna det vill säga om handlingsplanen som den svenska regeringen har 

antagit följs i olika fall. 

 

Målet med uppsatsen är att besvara frågan: 

 

Bemöts olika typer av terrorism på samma sätt i Sverige? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem delar och inleds med delen där syfte och 

problemställning presenteras. Den första delen avslutas med en kort genomgång av 

de definitioner som är nödvändiga för uppsatsen. I kapitel två presenteras de valda 

teorierna och viktiga begrepp, som används för jämförelse av valda grupper, 

operationaliseras. I kapitel tre presenteras forskningsdesign samt motivering till 

varför just de valda grupperna är intressanta att titta på. Kapitlet avslutas med en 

kort genomgång av de uppsatta begränsningarna. Kapitel fyra börjar med en 

beskrivning av den handlingsplan som svenska regeringen har satt upp och som styr 

hur terrorism, extremism och radikalisering ska bemötas av samhället. Därefter 

kommer en jämförelse av de valda grupperna och kapitlet avslutas med en analys 

av de resultat som går att få fram. Uppsatsen avslutas med att frågeställningen 

besvaras och med korta sammanfattande resonemang. 
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1.3 Definitioner 

Det finn ingen enkel definition av vad terrorism är och vilka grupper som ska anses 

vara terrorister.2 Enligt den svenska (och europeiska) lagstiftningen kan man dömas 

för terroristbrott om gärningen syftar att allvarligt skada en stat eller en 

mellanstatlig organisation. Det är med andra ord handlingar som kan skada den 

demokratiska ordningen som anses vara terroristbrott. I uppsatsen tar jag själv ingen 

ställning till vilka attacker klassas som terrorattacker utan går helt på de rapporter 

som Europol årligen publicerar och som baseras på statistik från alla medlemsstater. 

Vidare så användes termer ”våldsbejakande grupper” och ”terroristgrupper” 

synonymt både i TE-SAT rapporter och i olika skrivelser från bland annat den 

svenska regeringen. I uppsatsen kommer jag också att använda samma termer för 

att beskriva grupper som ägnar sig åt terrorism. 

                                                                                                                                                         

 
2 Neumann, Peter R. (2009). Old and New Terrorism. Late Modernity, Globalization, and the Transformation of 

Political Violence ss. 6-7 
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2 Teori 

I den här delen av uppsatsen går jag igenom de två teorierna som tillsammans ger 

mig ett ramverk inom vilket mina valda grupper ska passa in för att en jämförelse 

ska kunna vara möjlig. Jag sammanställer och operationaliserar de viktiga delarna 

för att därefter kunna göra ett val av grupper. 

2.1 Ny och gammal terrorism 

Terrorism som form av våld är i grunden asymmetrisk och används generellt av den 

svagare parten i en konflikt. Likt gerillakrigsföring är terrorism ett sätt för den 

svagare parten att utföra attacker utan en direkt och öppen konfrontation på 

slagfältet där den starkare parten har ett övertag. Terrorism är heller ingen ny 

företeelse och metoden har använts sedan långt tillbaka i historien. Med vissa 

undantag har terrorhandlingar varit småskaliga med relativt få döda och skadade. 

Traditionellt har terroristorganisationer förlitat sig på ”döda en – skräm tiotusen”-

doktrinen vilken beskrevs redan för 2000 år sedan av den kinesiska generalen och 

författaren Sun Tzu.3 

Även om det inte går att bestämma en exakt brytpunkt så finns det forskare som 

hävdar att terrorismen, på senare tid, har utvecklats till någonting nytt som är 

fundamentalt annorlunda mot den gamla formen av terrorism. Neumann menar till 

exempel att den ”nya” terrorismen skiljer sig mot den ”gamla” i huvudsak inom tre 

områden: hur en terroristorganisation är strukturerad, vilka mål som organisationen 

försöker uppnå, och vilka metoder som används för att uppnå dessa mål.4 För en 

vidareanalys är en operationalisering av alla dessa tre områden viktig men det är 

framförallt strukturen på den nya typen av terroristorganisationer som är nödvändig 

för min undersökning.  

Den gamla typen av terrorism kännetecknas, enligt Neumann, av ett tydligt 

geografiskt fokus till ett specifikt land eller ett område. Även om det fanns vissa 

inslag av internationell terrorism så var det alltid den centrala kampen på 

”hemmaplan” som skulle stärkas av terroristhandlingar. Gamla 

terroristorganisationer var ofta uppbyggda av semi-autonoma celler med ett 

operativt ansvar men planeringen och order om vilka mål som skulle attackera kom 

                                                                                                                                                         

 
3 Prunckun, Henry (2014). The First Pillar of Terror – Kill One, Frighten Ten Thousand: a Critical Discussion 

of the Doctrinal Shift Associated with the ‘New Terrorism’ s. 178 
4 Neumann, Peter R. (2009). Old and New Terrorism. Late Modernity, Globalization, and the Transformation of 

Political Violence ss. 15-16 
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alltid från ledningen högre upp i befälsordningen. Det fanns en hierarkisk ordning 

där medlemmar på gräsrotsnivån, via ledaren för den specifika cellen, alltid var 

kopplade till toppen av terroristorganisationen.5 Den nya typen av terrorismen har 

däremot ingen bestämd geografisk orientering och kampen skär istället på det 

globala planet. Den nya typen av terrorism kännetecknas också av en strukturell 

förändring där nätverk har ersatt stora organisationer och sociala relationer har 

ersatt en hierarkisk befälsordning.6 al-Qaida, som kan ses som ett typexempel av ny 

terrorism, är mer en social rörelse än en renodlad organisation med tydlig hierarki 

trots att vissa nyckelpersoner framställs som ledargestalter. al-Qaida är endast en 

representation av en ideologi som kan anammas av vem som helst runt om i världen 

och alla kan utföra terrorattentat i den ideologins namn.7 

De flesta terroristorganisationer har sina rötter i någon form av politisk ideologi. 

Innan kalla krigets slut var Marxismen och nationalismen de dominerande politiska 

ideologierna och terroristorganisationer under den här perioden hade, för det mesta, 

mål som exempelvis rätten till självbestämmande för en viss etnisk grupp. Strax 

innan och efter kalla krigets slut fick religionen, i vissa delar av världen, återigen 

mycket plats i politiken och därmed fick också de nya terrornätverken helt nya, 

religiöst inspirerade, mål.8 

 Metoder som de nya terrornätverken använder sig av skiljer sig från hur tidigare 

grupper valde att utföra sina attentat. De gamla terroristorganisationerna riktade 

sina attacker i första hand mot ”legitima” mål även om civila väldigt ofta fanns 

bland offren. Även om dagens terrornätverk använder sig av liknande metoder för 

att genomföra sina attacker (så som kidnappningar, kapningar, självmordsattacker 

och så vidare) så har dessa handlingar blivit mycket mer brutala och riktar sig i 

huvudsak mot civila mål.9 

2.2 Radikaliseringsprocessen 

Radikaliseringsprocessen ser ut på samma sätt oavsett vilken ideologisk kontext 

den sker i. Det är framförallt unga människor som radikaliseras och anledningen till 

att det just är ungdomar som söker sig till extremism och våldsbejakande grupper 

har i de allra flesta fall ingenting att göra med det ideologiska innehållet.10 Istället 

är det olika drivkrafter (så som diskriminering, utanförskap, låg självkänsla och så 

                                                                                                                                                         

 
5 Neumann, Peter R. (2009). Old and New Terrorism. Late Modernity, Globalization, and the Transformation of 

Political Violence s. 18 
6 Neumann, Peter R. (2009). Old and New Terrorism. Late Modernity, Globalization, and the Transformation of 

Political Violence s. 19 
7 Neumann, Peter R. (2009). Old and New Terrorism. Late Modernity, Globalization, and the Transformation of 

Political Violence s. 39 
8 Neumann, Peter R. (2009). Old and New Terrorism. Late Modernity, Globalization, and the Transformation of 

Political Violence ss. 21-24 
9 Neumann, Peter R. (2009). Old and New Terrorism. Late Modernity, Globalization, and the Transformation of 

Political Violence ss. 26-27 
10 Säkerhetspolisen (2010). Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige s. 33 
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vidare) och dragningskrafter (så som social gemenskap eller vänskap, tillhörighet, 

respekt och så vidare) som är starka riskfaktorer och som kan leda till en 

radikaliseringsprocess. Det är med andra ord sociala och känslomässiga orsaker 

som ligger bakom en individs vilja att ansluta sig till våldsbejakande 

extremistgrupper.11 

Extremistgrupper växer i huvudsak via sociala nätverk oavsett om det handlar 

om kristna, islamistiska, vänsterextrema eller högerextrema grupper. Det är 

tillhörigheten till gruppen som inledningsvis är det viktiga för individer som dras 

till den extremistiska miljön och rekryteringen sker horisontellt istället för vertikalt. 

I de allra flesta fall sker rekryteringen via vänner, bekanta och familj och 

rekryteringsprocessen föregår radikaliseringsprocessen. Radikaliseringsprocessen 

påskyndas ytterligare om individen känner sig isolerad från övriga samhället. Inom 

gruppen uppstår väldigt starka band mellan medlemmar och våldshandlingar som 

gruppen gör sig skyldiga till är motiverade av kärlek till gruppen snarare än av hat 

mot offren.12 

2.3 Operationalisering 

Huruvida alla delar av teorin om gammal och ny terrorism stämmer eller inte är inte 

av avgörande betydelse för undersökningen. Det viktiga är att få fram ett ramverk 

inom vilket en jämförelse mellan två, till synes, helt olika typer av terroristgrupper 

är möjlig. Då undersökningen endast gäller våldsbejakande grupper som finns 

representerade inom EUs gränser (och ännu smalare inom Sveriges gränser) blir 

valmöjligheten inte särskilt stort. Därför är det ännu viktigare att de valda grupperna 

uppvisar samma mönster både vad gäller våldets form och omfattning men också 

strukturen på gruppen. Om det visar sig att dessa två olika grupper bemöts av 

samhället på olika sätt så beror det inte på att någon av dem är farligare eller svårare 

att komma åt. 

Det som de båda grupperna bör ha gemensamt, och som teorin om ny och 

gammal terrorism förutsätter, är att deras våldsutövning drabbar civila och att målet 

med attacker är att de ska vara så blodiga som möjligt. Dessutom så är jag endast 

intresserad av terroristattacker som har skett inom Europa (inte nödvändigtvis bara 

inom EU). Om det inte går att hitta två grupper, med olika ideologiska 

uppfattningar, som uppfyller kravet om våldets omfattning så kan man hävda att en 

viss typ av ideologiskt motiverat terrorism är farligare än andra och bör därför 

hanteras med polisiära medel i första hand.  

Enligt teorin om gammal och ny terrorism så är nya typer av terroristgrupper 

strukturerade som mindre nätverk, vilka delar den ideologiska uppfattningen, men 

som inte nödvändigtvis samarbetar med varandra och som inte styrs av en central 

ledare. Olika separatistgrupper som verkar inom EU faller bort från undersökningen 

                                                                                                                                                         

 
11 Sageman, Marc (2004). Understanding terror networks ss. 134-135 
12 Sageman, Marc (2004). Understanding terror networks ss. 155-156 
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då de har en tydlig geografisk fokus. Hos dessa grupper är då ideologin inte 

drivkraften för att begå terroristattacker. 

Vidare så borde de valda grupperna uppvisa samma mönster i 

radikaliseringsprocessen som de aktiva medlemmarna går igenom. 

Rekryteringsbasen bör utgöras av unga män vilka antingen söker en mening med 

tillvaron eller som söker en grupp som de kan tillhöra. Olika typer av dragnings- 

och drivkrafter som får unga att hamna i våldsbejakande miljöer måste vara samma 

för båda de valda grupperna för att de ska kunna jämföras.  
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3 Forskningsdesign och metod 

Jag gör en komparativ studie där jag jämför två extremistgrupper: islamister och 

högerextremister. Dessa två grupper lämpar sig bra för en jämförelse då de uppvisar 

en hel likheter fast deras ideologiska bakgrund är väldigt olika. Jämförelsen 

omfattar en tidsperiod mellan 2006 och 2013. Den valda tidsperioden täcker de tre 

största terrorattentat som skett i Europa: bombdåden i Madrid och London och 

terrorattentaten i Norge. 

3.1 Forskningsdesign 

Jag har valt att använda mig av en komparativ studie med deskriptivt syfte. Med en 

beskrivande ansats vill jag undersöka hur två helt olika våldsbejakande grupper 

bemöts av myndigheter i EU och i Sverige.13 Mer konkret så kommer jag att titta 

på Europols TE-SAT rapporter och hitt alla rapporterade fall av terrorattacker inom 

EU och i Sverige mellan 2006 och 2013. Svagheten med en komparativ studie är 

att den förutsätter, i mitt fall, att de valda grupperna uppvisar samma egenskaper så 

att en jämförelse går att göra på ett korrekt sätt. 

3.2 Val av grupper 

Alla terrorbrott inom EU begångna mellan 2006 och 2013 kan tillskrivas någon av 

de fem olika kategorier av våldsbejakande grupper. Dessa är religiöst inspirerade 

grupper, separatist- och nationalistgrupper, högerextremister, vänsterextremister 

samt ”single-issue” våldsbejakande grupper. Majoriteten av alla terrorbrott begås 

av separatist- och nationalistgrupper men den här kategorin av terrorism är endast 

representerad i några få europeiska stater. Höger, vänster och religiöst inspirerade 

våldsbejakande grupper är däremot representerade och begår våldsbrott inom alla 

europeiska stater inklusive Sverige. Valet att endast titta på och jämföra 

högerextremism och religiöst inspirerad extremism (det vill säga endast två 

grupper) är i huvudsak baserat på uppsatsen begränsade omfattning. 

Valet att titta på och jämföra just högerextremism och religiöst inspirerad 

extremism är att dessa två grupper uppvisar en hel del likheter trots att de 

                                                                                                                                                         

 
13 Denk, Thomas (2002). Komparativ metod – förståelse genom jämförelse ss. 9-10 
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ideologiskt står väldigt långt ifrån varandra. Likheterna går att se både i hur 

grupperna är strukturerade och hur våldsbenägna de är. 

Enligt Säkerhetspolisens uppskattning är dessa två grupper inom Sverige 

ungefär lika stora och består av knappt 200 personer vardera.1415 En stor del av de 

aktiva personerna saknar helt både träning och erfarenhet av strider och 

vapenhantering inklusive hantering av sprängmedel vilket minskar deras förmåga 

att utföra terroristattentat i någon större skala. Ett mindre antal aktiva, från båda 

grupper, åker utomlands och deltar i strider och dessa personer kan ha kunskap om 

vapenhantering som kan utgöra en fara vid deras hemkomst. Svenska islamister 

strider huvudsakligen i Syrien och Irak och i mindre omfattning i Afghanistan och 

Somalia.16 Svenska högerextremister åker till Ukraina där ett flertal även aktivt 

deltar i strider.17  

Inom Sverige har båda grupperna gjort sig skyldiga till terroristbrott men det är 

endast högerextremister som gjort sig skyldiga till våldshandlingar med dödlig 

utgång.18 Inom Europa har både islamister och högerextrema utfört större 

terrorattentat med avsikt att döda så många civila som möjligt. Islamister låg bakom 

bombdåden i Madrid 2004 samt London 2005 som båda riktades mot civila mål och 

som har resulterat i ett stort antal dödsoffer. Den högerextrema terroristen Anders 

Behring Breivik låg bakom terrorattentaten i Norge 2011 som resulterat i 77 

dödsoffer varav många av dem var barn.19  

Rekryteringen till högerextrema kretsar sker vanligtvis redan på högstadie- och 

gymnasieskolor. Det handlar, för det mesta, om unga pojkar som ofta är mobbade 

och som söker någon form av tillhörighet. I början är de här individerna varken 

intresserade eller vet så mycket om den högerextrema ideologin och 

radikaliseringsprocessen sker stegvis inom gruppen via bland annat musik och 

klädval.20 Inom den högerextrema miljön finns det ledare som många ser upp till 

men organisationerna är sällan strukturerade på ett hierarkiskt sätt. Istället är de 

uppbyggda som mindre nätverk där de personliga relationerna är mycket viktiga.21 

Rekryteringsbasen för de islamistiska extremistgrupperna utgörs i huvudsak av 

något äldre ungdomar än vad fallet är med högerextrema grupper. Den största 

skillnaden är att individer inom de islamistiska extremistgrupperna fortsätter att 

                                                                                                                                                         

 
14 Säkerhetspolisen (2010). Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige s. 10 
15 Säkerhetspolisen (2009). Rapport 2009:15 Våldsam politisk extremism - Antidemokratiska grupperingar på 

yttersta höger- och vänsterkanten s. 34 
16 Wolfgang Hansson, "Svenska islamister strider i Syrien -Säpo fruktar att de ska ägna sig åt terror vid 

hemkomsten", Aftonbladet, 21 september 2012, hämtad 2014-12-28 från 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15483066.ab 
17 Sofia Hegevall, "30-tal högerextrema svenskar i Ukraina", 22 november 2014, Expressen, hämtad 2014-12-28 

från http://www.expressen.se/nyheter/30-tal-hogerextrema-svenskar-i-ukraina/ 
18 Säkerhetspolisen (2009). Rapport 2009:15 Våldsam politisk extremism - Antidemokratiska grupperingar på 

yttersta höger- och vänsterkanten s. 131 
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorattentaten_i_Norge_2011 
20 Säkerhetspolisen (2009). Rapport 2009:15 Våldsam politisk extremism - Antidemokratiska grupperingar på 

yttersta höger- och vänsterkanten s. 102 
21 Säkerhetspolisen (2009). Rapport 2009:15 Våldsam politisk extremism - Antidemokratiska grupperingar på 

yttersta höger- och vänsterkanten s. 134 
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vara aktiva längre upp i åldrarna.22 Faktorer som påverkar radikaliseringsprocessen 

är bland annat känslor av utanförskap och önskan om att få tillhöra en grupp. Både 

rekryteringen och radikaliseringen är ett horisontellt fenomen där åsikter sprids 

mellan vänner. De personliga relationerna förblir också basen på vilken hela 

nätverket är uppbyggd.23 

3.3 Avgränsningar 

I sina TE-SAT rapporter identifierar Europol fem huvudgrupper inom vilka 

våldsbejakande individer finns och vilka antingen har gjort sig skyldiga till eller har 

varit misstänkta för terrorbrott inom EUs gränser sedan 2006. Dessa är 

högerextrema och vänsterextrema grupper, extrema separatistgrupper, religiösa 

extremistgrupper samt så kallade ”single-issue”-grupper. Med undantag för 

extrema separatistgrupper är alla andra representerade även i Sverige. I uppsatsen 

kommer jag endast att fokusera på en jämförelse av högerextrema grupper och 

religiösa extremistgrupper dvs. en jämförelse av högerextremt respektive religiöst 

motiverat terrorbrott. Vidare så gör jag en avgränsning med avseende på vilken 

tidsperiod som kommer att ingå i undersökningen. Jag kommer att titta på 

tidsperioden mellan år 2006 och år 2013 främst eftersom mängden data är 

tillräckligt stor för just den perioden. Perioden är också intressant då den täcker 

tiden strax efter de tre stora terrorattentat som skett i Europa: bombdåden i Madrid 

och London samt terrorattentaten i Norge. 

3.4 Material och källkritik 

Material består i huvudsak av sekundärdata och inkluderar TE-SAT rapporter, 

skrivelser från den svenska regeringen, rapporter från olika statliga organisationer 

samt vetenskapliga artiklar. Materialet är tillräckligt omfattande för att trender i 

antalet attacker och antalet arresteringar ska vara möjliga att få fram. Vidare är 

huvuddelen av materialet framtaget av Europol och det finns ingen anledning att 

tvivla på huruvida siffrorna stämmer eller inte.  

 

 

                                                                                                                                                         

 
22 Säkerhetspolisen (2010). Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige s. 48 
23 Säkerhetspolisen (2010). Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige s. 36 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Valet av grupper som ska undersökas kombinerat med uppsatsens frågeställning 

kan betyda att validiteten av mina resultat går att ifrågasätta. Frågan är om jag 

verkligen mäter det jag vill mäta.24 Jag vill undersöka om mina valda grupper 

bemöts på samma sätt och detta vill jag mäta genom att kolla på 

arresteringsstatistiken. Även om arresteringsstatistiken säger väldigt mycket om 

hur bland annat den svenska Säkerhetspolisen bemöter extremister så är det inte 

säkert att man faktiskt får hela bilden med sådana enkla mätmetoder. 

Reliabiliteten är därmed hög då jag använder mig av välstrukturerade rapporter 

från Europol. Om arresteringsstatistiken är en bra indikator på hur de olika 

grupperna bemöts (om validiteten är hög) så skulle en annan forskare komma till 

precis samma resultat som jag har gjort.  

 

                                                                                                                                                         

 
24 Esaiasson, Peter - Gilljam, Mikael - Oscarsson, Henrik - Wängnerud, Lena (2007). Metodpraktikan: Konsten 

att studera samhälle, individ och marknad. ss. 50-52 
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4 Empiri 

I det empiriska kapitlet går jag först igenom hur den juridiska situationen vad gäller 

lagstiftning mot terrorbrott ser ut inom EU och i Sverige. Lagstiftningen inom 

området är ett resultat av ett gemensamt beslut inom EU och medlemsstaternas 

liknande lagar gör att samma typ av terrorbrott rapporteras till Europol. Därefter 

går jag igenom den svenska handlingsplanen för bemötande av den våldsbejakande 

extremismen för att därefter göra en jämförelse mellan grupperna. Jämförelsen visar 

hur ofta som polisiära medel används mot varje grupp med tanke på hur hotbilden 

från grupperna ser ut. Slutligen gör jag en analys av de resultat som jag kommer 

fram till. 

4.1 Den svenska handlingsplanen 

Reaktionen på de al-Qaida-ledda flygattackerna mot USA den 11 september 2001 

var både snabb och omfattande inom både EU och i Sverige. Endast tio dagar efter 

attacken hade Europeiska rådet satt upp en handlingsplan för bemötandet av den 

internationella terrorismen.25 Sammanlagt sextioåtta åtgärder listades i en så kallad 

”road map” där majoriteten skulle innebära en direkt påverkan på den rådande 

lagstiftningen inom EUs medlemsstater. Den åtgärd som mest påverkat 

lagstiftningen är rambeslutet om bekämpandet av terrorism från 2002 där det bland 

annat definieras vad som ska anses vara terrorbrott.26 2003 blev rambeslutet en 

svensk lag (2003:148).27 Andra uppmärksammade åtgärder är ”Rådets rambeslut av 

den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan 

medlemsstaterna”28 samt avtalet mellan EU och USA gällande utlämning av 

misstänka terrorister. Redan från startat fanns det en koncensus inom EU om att 

terrorismen är ett gränsöverskridande problem och skulle bekämpas som sådant. 

Alla åtgärder som gjordes hade som syfte att i första hand förhindra terroristattacker 

inom EUs gränser. Under de efterföljande åren har alla medlemsstater inklusive 

Sverige utarbetat egna handlingsplaner för bemötande av våldsbejakande 

extremistgrupper och dessa handlingsplaner skiljer sig ofta mycket drastiskt från 

stat till stat.  

                                                                                                                                                         

 
25 Conclusion and plan of action of the extraordinary European council meeting on 21 September 2001 
26 Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism 
27 Justitiedepartementet, Bekämpning av terrorism, 2014, hämtad 2015-01-02 från 

http://www.regeringen.se/sb/d/10939 
28 Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan 

medlemsstaterna 
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Enligt den svenska handlingsplanen, som går under namnet ”Handlingsplan för 

att värna demokratin mot våldsbejakande extremism”, kan uppkomsten av terrorism 

antingen förebyggas eller så måste man försöka förhindra terroristattentat från att 

hända. Det tredje målet för den svenska handlingsplanen är att förbereda för det fall 

att attentat ändå händer.29 

Förebyggande av terrorism syftar till att minska enskilda personers eller 

gruppers vilja att hamna i våldsbejakande kretsar genom att motverka de driv- och 

dragningskrafter som påverkar radikaliseringsprocessen. Det är hela samhällets 

uppgift att förebygga terrorism genom breda åtgärder som går utöver de 

brottsbekämpande myndigheternas insatser. Framförallt handlar det om åtgärder 

som syftar till att bryta utanförskapet, diskriminering, segregation, bristande social 

sammanhållning och upplevelser av utanförskap. Skolan, idrottsföreningar, 

kommuner och landsting, frivilligorganisationerna och så vidare är alla viktiga 

institutioner där arbetet behöver ske. Dessutom är det viktigt med organisationer 

som kan hjälpa avhoppade medlemmar av våldsbejakande grupper att återanpassa 

sig till samhället. Förebyggande av terrorism förutsätter långsiktiga åtgärder där 

resultat i många fall förts syns flera år senare och då framförallt i brottsstatistiken. 

Det är Säkerhetspolisen som är ansvariga för att förhindra terroristattentat i 

Sverige.30 För att på ett effektivt sätt kunna utnyttja alla brottsbekämpande resurser 

är fjorton olika myndigheter, inklusive Militära underrättelse- och 

säkerhetstjänsten, med i nätverket ”Samverkansrådet mot terrorism” som leds av 

Säkerhetspolisen.31 Vid tillslag mot misstänkta terrorister anlitas Nationella 

insatsstyrkan vars huvuduppgift är bekämpandet av terroristattentat. Även om all 

verksamhet riktad mot bekämpning av terrorism måste vara rättssäkert så är det helt 

andra metoder som får användas jämfört med bekämpning av annan brottslighet. 

Tvångsmedel som husrannsakan och telefonavlyssning används även mot annan 

brottslighet men lägre misstankegrad krävs om det finns misstankar om terrorism. 

Tillslaget mot misstänka terrorister i Göteborg 2010 är ett tydligt exempel på hur 

lite det krävs för att Säkerhetspolisen ska kunna ta till helt oproportionerliga 

metoder.32 

Den svenska handlingsplanen förutsätter att alla typer av terrorism, oavsett den 

ideologiska bakgrunden, ska bemötas på samma sätt. Det är först på 2000-talet som 

förebyggandet av terrorism blev en politisk fråga. Tidigare har terrorism ansetts 

vara ett problem som främst skulle hanteras av rättsväsendes brottsbekämpande 

myndigheter.33 Terrorism ansågs vara ett hot som drabbar Sverige utifrån och som 

därmed skulle bemötas som sådant det vill säga det krävdes ingen handlingsplan 

för att motverka rekrytering och radikalisering inom Sveriges gränser. Under 2000-

talet, och efter ett antal rapporter från bland annat Brottsförebyggande rådet och 

                                                                                                                                                         

 
29 Regeringens skrivelse 2011/12:73. Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism s. 8 
30 Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen 
31 Säkerhetspolisen, Samverkansrådet mot terrorism, hämtad 2015-01-02 från 

http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/samverkansradet-mot-terrorism.html 
32 Arne Lapidus, "Experten sågar Säpo efter terror-larmet i Göteborg" Expressen, 13 november 2010, hämtad 

2015-01-02 från http://www.expressen.se/nyheter/dokument/experten-sagar-sapo-efter-terror-larmet-i-goteborg/ 
33 Regeringens skrivelse 2011/12:44. Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism s. 5 
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Säkerhetspolisen, utarbetades den aktuella handlingsplanen där absolut största vikt 

läggs på förebyggandet av de mekanismer som får unga att ansluta sig till 

våldsbejakande grupper. Bland annat ska myndigheter, inklusive polisen, bemöta 

extremism med en dialog om demokratins värdegrunder för att på det sättet stärka 

förtroende för samhället hos framförallt unga personer som är i riskerar att hamna i 

en våldsbejakande miljö.34 Att ta avstånd från en ung person med extremistiska 

åsikter kan resultera i att hans eller hennes destruktiva engagemang förstärks. 

Regeringen har också utsett en speciell nationell samordnare mot våldsbejakande 

extremism (Mona Saglin) som har i uppdrag att förbättra samverkan mellan 

myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå 

när det gäller arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. 

Samordnaren ska även verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar 

och att förebyggande metoder utvecklas.35 

Ett antal europeiska länder som till exempel Norge36 och Danmark37 har valt 

samma väg som Sverige och utarbetat handlingsplaner som innebär att extremism 

ska bemötas med dialog från alla delar av samhället. Andra länder som 

Storbritannien och Nederländerna har istället valt en annan väg som innebär att 

extremism ska framförallt bemötas med polisiära metoder.38 

4.2 Jämförelse av de valda grupperna 

TE-SAT rapporter ges ut av Europol en gång om året och sammanfattar hur 

terroristsituationen ser ut inom EU. Rapporter inkluderar alla attacker oavsett om 

de har genomförts, misslyckats eller endast varit på planeringsstadiet. 

4.2.1 Islamister 

Under 2006 blev elva EU-medlemsstater utsatta för sammanlagt 498 terrorattacker 

varav majoriteten endast resulterade i materiella skador. Inga terrorattacker skedde 

i Sverige under det året. Endast en attack under 2006 tillskrevs den extrema 

islamistiska miljön. Samtidigt arresterades 706 personer misstänkta för någon form 

av terroristbrott varav hela 257 anklagades för religiöst (islamistiskt) motiverat 

                                                                                                                                                         

 
34 Regeringens skrivelse 2009/10:106. Dialog om samhällets värdegrund s. 45 
35 Kommittédirektiv 2014:103. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

s. 5 
36 TT-NTB, Norsk plan mot religiös extremism, SvD, 17 oktober 2010, hämtad 2015-01-03 från 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/norsk-plan-mot-religios-extremism_5524669.svd 
37 Anthony Faiola och Souad Mekhennet, Denmark tries a soft-handed approach to returned Islamist fighters, 

The Washington Post, 19 oktober 2014, hämtad 2015-01-03 från 

http://www.washingtonpost.com/world/europe/denmark-tries-a-soft-handed-approach-to-returned-islamist-

fighters/2014/10/19/3516e8f3-515e-4adc-a2cb-c0261dd7dd4a_story.html 
38 Harry Oppenheimer, Returning ISIS Fighters: Forgiveness or Punishment, Newsweek, 16 december 2014, 

hämtad 2015-01-04 från http://www.newsweek.com/returning-isis-fighters-forgiveness-or-punishment-294497 
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terroristbrott. I Sverige arresterades tre personer, alla misstänkta för religiöst 

(islamistiskt) motiverat terroristbrott.39 

Under 2007 ökade antalet terrorattacker inom EUs gränser men antalet 

drabbade stater minskade något. Nio medlemsstater utsattes för sammanlagt 583 

attacker men ingen av de utfördes i Sverige. Antalet religiöst motiverade attacker 

ökade också något under 2007 till sammanlagt fyra. Antalet arresterade inom hela 

EU ökade till 1044 personer varav antalet arresterade misstänkta för religiöst 

motiverat terroristbrott var 201. I Sverige arresterades två personer och återigen var 

de bägge misstänkta för religiöst motiverat terroristbrott.40 

Under 2008 minskade antalet attacker något och sammanlagt 515 attacker 

utfördes som drabbade sex medlemsstater. Fyra personer dödades och resten av 

attacker resulterade i materiella skador. Sverige drabbades inte av några 

terrorattacker under 2008. Antalet arresterade minskade något från föregående år 

och sammanlagt arresterades 1009 personer varav 187 anklagades för religiöst 

motiverat terroristbrott. I Sverige arresterades en person anklagad för religiöst 

motiverat terroristbrott.41 

Under 2009 minskade antalet utförda attacker kraftigt 294 som drabbade sex 

medlemsstater. Det finns inga exakta siffor på antalet döda men bland annat 

mördades nio romer i Ungern i ett antal olika attacker. Fem poliser och två soldater 

dödades i attacker i Grekland, Nordirland och Spanien. I endast ett fall var det 

religiösa motiv bakom attacken. Inga attacker utfördes inom Sveriges gränser. 

Antalet arresterade minskade också kraftigt jämfört med 2008. Sammanlagt 

arresterades 587 personer varav 110 misstänkta för religiöst motiverat terroristbrott. 

Inga arresteringar utfördes i Sverige under 2009.42 

Antalet attacker fortsatte att minska under 2010 och sammanlagt drabbades nio 

medlemsstater av 249 attacker. Sverige drabbades av den uppmärksammade 

attacken på Olof Palmes gata respektive Bryggargatan i Stockholm. Medan inga 

dödsoffer krävdes i Sverige, drabbades andra länder hårdare med bland annat ett 

dödsoffer (en polisman) i Frankrike och minst åtta personer dödes i Grekland 

inklusive en polisman och en journalist. Tre attacker kunde tillskrivas religiöst 

motiverade extremister. 611 personer arresterades under 2010 varav 179 

anklagades för religiöst motiverat terroristbrott. I Sverige arresterades tre personer 

varav alla, återigen, var anklagade för religiöst motiverat terroristbrott.43 Dessa tre 

personer arresterades alla under det kritiserade tillslaget i Göteborg. 

Under 2011utfördes 174 attacker i sju medlemsstater och ingen av dem var 

religiöst motiverad. Inga attacker utfördes i Sverige. 2011 var ett mörkt år vad gäller 

antalet döda i terroristattacker där terrorattentaten i Norge står ut. Inga attacker 2011 

kunde tillskrivas religiöst extremism. Sammanlagt arresterades 484 personer varav 

122 anklagades för religiöst motiverat terroristbrott. I Sverige arresterades 4 

                                                                                                                                                         

 
39 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2007 ss. 13-14 
40 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2008 ss. 10-11 
41 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2009 ss. 11-13 
42 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2010 s. 12 
43 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2011 ss. 9-11 
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personer och precis som under alla tidigare år var de alla misstänkta för religiöst 

motiverat terroristbrott.44 

Under 2012 utfördes sammanlagt 219 attacker som krävde 17 liv. Religiöst 

motiverade terrorister stod för 6 attacker som inte resulterade i några dödsoffer. 

Sverige drabbades inte av någon attack under 2012. 537 personer arresterades inom 

EU varav 159 misstänktes för religiöst motiverat terroristbrott. Inga arresteringar 

utfördes i Sverige under det året.45 

2013 var året med minst antal attacker inom EU sedan Europol började 

sammansätta sina TE-SAT rapporter. 152 attacker utfördes inom fem 

medlemsstater vilket krävde sju liv. Inga attacker kunde direkt tillskrivas religiöst 

motiverade terrorister även om en attack med dödlig utgång i England delvis kan 

vara det. Inga attacker utfördes i Sverige under 2013. 535 personer arresterades 

varav 216 misstänktes för religiöst motiverat terroristbrott. Precis som året innan 

arresterades ingen i Sverige.46 

Mellan 2006 och 2013 stod den religiöst motiverade terrorismen för 

sammanlagt 14 attacker inom EUs gränser. Det är något över 0,5 % av sammanlagd 

2684 attacker inom EU för den perioden. Sju personer miste livet i dessa attacker 

och samtliga dödsoffer kan tillskrivas en enskild terrorist. Av sammanlagt 5513 

arresteringar inom EU misstänktes hela 1431 för religiöst motiverat terroristbrott, 

det vill säga över 25 %. Under samma period är attacken på Olof Palmes gata 

respektive Bryggargatan i Stockholm det enda fallet som klassas som terroristattack 

på Svensk mark. Tolv personer har arresterats varav samtliga var misstänkta för 

religiöst motiverat terroristbrott. Endast två dömdes också för terroristbrott medan 

tio friades helt eller dömdes för annan brottslighet. Brottsrubriceringen för de två 

dömda personerna i Sverige var finansiering av terrorism efter att de överfört 

miljonbelopp till en terroriststämplad organisation i Iraq.47 De dömdes därmed inte 

för brott eller förberedelse till brott mot varken EU eller Sverige. 

4.2.2 Högerextremister 

Europols TE-SAT rapporter inkluderar även alla terrorattacker utförda av 

högerextrema grupper men mörkertalet är stort då medlemsstater ofta rapporterar 

dessa attacker som utförda av extremister och inte terrorister. Därmed hamnar de 

inte heller i TE-SAT rapporter. 

Under 2006 rapporterades endast ett fall av terroristattack utförd av 

högerextrema grupper. Attacken skedde i Polen där en medlem för en anti-nazistisk 

organisation knivhöggs i magen. Inom hela EU arresterades 16 personer men ingen 

i Sverige.48 

                                                                                                                                                         

 
44 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2012 ss. 36-37 
45 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2013 ss. 42-43 
46 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2014 ss. 46-47 
47 Robert Holender, "Få dömda trots ny terrorlag", DN, 9 september 2011, hämtad 2015-01-05 från 

http://www.dn.se/nyheter/fa-domda-trots-ny-terrorlag/ 
48 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2007 ss. 13-14 
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Även under 2007 skedde endast en attack med högerextrema motiv. Den här 

gången skedde attacken i Portugal. 44 personer arresterades inom hela EU men 

återigen ingen i Sverige.49 

Under 2008 skedde inga attacker med högerextrema motiv inom någon EU 

medlemsstat. Det gjordes heller inga arresteringar inom den högerextrema miljön.50 

Under 2009 begick fyra terroristbrott med högerextrema motiv och samtliga 

skedde i Ungern. Inga dödsoffer krävdes under någon av dessa fyra attacker men 

högerextremister misstänktes för mord på nio Romer under 2009. Rättegångar 

pågår fortfarande i samtliga fall. 22 personer arresterad varav de flesta i just Ungern. 

Inga attacker skedde i Sverige och det gjordes heller inga arresteringar.51 

Under hela 2010 rapporterades, inom EU, inga terrorattacker med högerextrema 

motiv. Endast en arrestering gjordes, den här gången i Italien.52 

Endast en terrorattacker med högerextrema motiv skedde under 2011. Fem 

personer arresterads i Tyskland och dömdes därefter för mord på åtta civila och en 

polisman. Alla mord skedde innan 2011 och rapporterades därmed inte som attacker 

begångna under det aktuella året. Inga arresteringar gjordes i Sverige.53 

Under 2012 rapporterades 2 attacker med högerextrema motiv från Spanien 

respektive Bulgarien. Tio personer arresterads varav fyra i Bulgarien respektive 

Italien. Inga attacker eller arresteringar skedde i Sverige.54 

Under 2013 skedde inga terrorattacker med högerextrema motiv och tre 

personer arresterades i Frankrike.55 I England mördade en Ukrainsk medborgare en 

äldre muslimsk man och detonerade tre bomber utanför moskéer i West Midland.56 

Enligt gärningsmannens egen utsago var målet att starta ett raskrig i 

Storbritannien.57  Attacken kommer med största sannolikhet med i TE-SAT 

rapporten för 2014. I Sverige begick inga terrorattacker och ingen arresterades. 

Mellan 2006 och 2013 stod terrorismen med högerextrema motiv för 

sammanlagt nio attacker inom EUs gränser. Procentuellt är det något över 0,33 % 

av samtliga attacker under den perioden. Det finns inga officiella siffror på antalet 

döda i dessa attacker men högerextremister har gjort sig skyldiga för minst 20 mord, 

de allra flesta under 2009 och 2011. Antalet arresterade inom EU är 109 vilket är 

1,97 % av samtliga arresteringar mellan 2006 och 2013. 

 

                                                                                                                                                         

 
49 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2008 ss. 10-11 
50 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2009 ss. 11-13 
51 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2010 s. 12 
52 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2011 ss. 9-11 
53 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2012 ss. 36-37 
54 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2013 ss. 42-43 
55 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2014 ss. 46-47 
56 EUROPOL - EU Terrorism Situation and Trend Report, 2014 s. 11 
57 Vikram Dodd, "Student pleads guilty to attacks on Midlands mosques", The Guardian, 21 oktober 2013, 

hämtad 2015-01-06 från http://www.theguardian.com/uk-news/2013/oct/21/ukrainian-pleads-guilty-attacks-

midland-mosques 
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4.3 Analys av resultat 

Det är helt klart att den islamistiska terrorismen anses vara det största hotet inom 

alla EU-stater och att det anses vara nödvändigt att bemöta det med polisiära 

åtgärder. Endast en bråkdel av alla terrorattacker begångna inom EUs gränser kan 

tillskrivas islamistiska extremister och är därmed religiöst motiverade. Trots det 

arresteras misstänkta islamister oproportionerligt mycket oftare än misstänkta 

terrorister med andra ideologiska motiv. Om man bortser från det separatistiska 

våldet (vilket också är utgångspunkten för uppsatsen) så är det också klart att 

terrorismen inom EU inte är något stort problem. Antalet terrorbrott, som i varje 

enskilt fall självklart är katastrofala för de som drabbas direkt, är alldeles för litet 

för att kunna påverka den demokratiska ordningen. Då TE-SAT rapporter 

inkluderar alla incidenter och räknar allting som en attack oavsett om attentatet 

lyckats, misslyckats eller bara planerats är även antalet döda och skadade, per år, 

på en låg nivå. 

Det oproportionerliga antalet arresterade misstänkta islamister förklaras i TE-

SAT rapporter bland annat med att hotbilden mot EU förändrades efter Madrid och 

London bombningar år 2004 och 2005. Under 2006 var hela 36 % av alla 

arresterade misstänkta för terroristbrott med religiösa motiv trots att endast en 

attack (som fortfarande var på planeringsstadiet) skedde under det året. De 

misstänkta i just det fallet friades senare av den Tyska domstolen. Med undantag 

för 2013 minskade också den procentuella arresteringsgraden av misstänkta 

islamister inom hela EU. Men jämfört med terrorismen med högerextrema motiv 

som, i alla fall rent statistiskt, utgör lika stor fara så finns det anledningar att tro att 

polisiära åtgärder används mycket oftare mot islamister.  

I Sverige anses den våldsbejakande islamismen vara det största hotet och det är 

någonting som Säkerhetspolisen officiellt också bekräftar.58 Det misslyckade 

attentatet i Stockholm 2010 visar på att det finns individer och grupper som kan 

tänka sig att utföra attentat mot civila mål i Sverige. Men även om man tar den 

misslyckade attacken i beräkningen så är terrorismen inte något stort problem. 

Enligt Lag (2003:148) om straff för terroristbrott 2§ ska endast attacker som syftar 

till att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp eller 

attacker som är ett direkt hot mot den demokratiska ordningen anses vara terrorism. 

Även om hotbilden inte ska underskattas så visar det låga antalet arresteringar sedan 

2006 på att den demokratiska ordningen inte är i fara.  

Precis som i övriga EU är misstänkta islamister överrepresenterade i 

arresteringsstatistiken (rättare sagt är islamister de enda som de svenska 

brottsbekämpande myndigheterna riktar sina insatser mot) men det handlar om 

alldeles för få fall för att det ska vara möjligt att dra några säkra slutsatser. Även 

om arresteringar av misstänkta islamister inte följer trenden från övriga EU så 

förekommer det heller inga massarresteringar som i vissa andra medlemsstater. Det 

                                                                                                                                                         

 
58 Wolfgang Hansson, "AFTONBLADET AVSLÖJAR: Två terrorattentat i Sverige avvärjda", Aftonbladet, 3 

september 2014, hämtad 2015-01-07 från http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19466807.ab 
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mest intressanta är att antalet arresteringar av misstänkta terrorister ökade inom hela 

EU under åren efter bombdåden i Madrid och London. Någon sådan ökning när det 

gäller arresteringar av högerextremister skedde inte efter terrorattentaten i Norge 

2011. 
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5 Slutsatser 

Enligt den svenska handlingsplanen ska alla typer av extremism, oavsett den 

ideologiska bakgrunden, behandlas på samma sätt. I första hand ska extremismen 

förebyggas med dialog och andra ”mjuka” åtgärder från hela samhället. Syftet med 

uppsatsen har varit att undersöka om de svenska myndigheterna verkligen följer 

handlingsplanen eller om misstänkta islamister oftare bemöts med polisiära 

åtgärder. Sedan 2006 är det endast misstänkta islamister som Säkerhetspolisen har 

arresterat med stöd av de antiterrorlagar som finns i Sverige. Men det handlar för 

det första om så få fall att det inte finns någon anledning att tro att andra grupper 

behandlas på något annat sätt. Inom EU arresteras islamister procentuellt mycket 

oftare och det handlar också om många fler personer. Då andra EU länder medvetet 

använder polisiära metoder i första hand det vill säga har en helt annan plan på hur 

extremism ska bemötas så skulle slutsatsen kunna vara att svenska myndigheter 

följer den svenska planen, detta baserat på att så polisinsatser faktiskt krävs varje 

år. Däremot kan det vara lite problematiskt att Säkerhetspolisen konstant uppger att 

den islamistiska extremismen är det största hotet mot Sverige. På sin hemsida 

förklarar Säkerhetspolisen att hot i många fall inte riktas mot mål i Sverige utan 

handlar mest om finansiering av brott i andra länder, vilket inte alltid framgår i 

medierapporteringen. 

Varför är då denna fråga intressant och varför är det viktigt att Säkerhetspolisen 

inte enbart fokuserar på en viss grupp? Den våldsbejakande extremismen får aldrig 

accepteras oavsett vilken ideologi som den motiveras med. Problemet är att endast 

en typ av extremism kopplas ihop med en hel folkgrupp som inte har någonting 

med den att göra. När man talar om höger- och vänsterextremister eller separatister 

och nationalister så är det helt självklart att det är endast en mindre grupp människor 

som man syftar på. Den islamistiska extremisten kopplas däremot automatiskt till 

alla muslimer om inte annat då genom namnet. Hotet som den islamistiska 

extremisten utgör mot Sverige måste hanteras på ett sätt så att den muslimska 

befolkningen inte stigmatiseras.  
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