
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vägen till våldsbejakande högerextremism 

En kvalitativ studie om människor som blivit högerextremister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Khoury - 9403222046 

Kandidatuppsats  

Kriminologiprogrammet 

Handledare: Axel Fredholm 

 

 



2 
 

Tack… 

Jag vill tillägna ett stort tack till mina intervjupersoner. Ni har gjort det möjligt för mig att kunna 

studera det jag länge velat titta djupare på: våldsbejakande extremism. Jag må säga att jag ska 

vara väldigt tacksam för samtycket till intervjuerna. Jag vill även tacka så hjärtligt för min 

handledare som bistått mig med goda och klocka råd och som alltid funnits där när jag behövt 

hjälp under uppsatsskrivandet. Jag vill också passa på att belysa min stora tacksamhet för min 

praktikplats på den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism förra terminen. Det 

öppnade många möjligheter för mig och jag fann därmed mitt stora intresse och nyfikenhet för 

våldsbejakande extremism. Av kunskapen jag fått med mig från praktiken har jag kunnat ha 

stor nytta av, då jag berikats med kunskaper som jag annars inte hade haft samma möjlighet att 

få inom området våldsbejakande extremism.   

/Jessica  
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Abstract 

Författare: Jessica Khoury 

Titel: ”Vägen till våldsbejakande högerextremism” – en kvalitativ studie om människor som blivit 

högerextremister. 

Kandidatuppsats: SOCK04, 15hp 

Sociologiska institutionen, VT-2016 

Handledare: Axel Fredholm 

Denna uppsats syftar till att undersöka varför människor blivit radikaliserade och tillträtt 

våldsbejakande högerextremistiska organisationer, samt få en inblick och förståelse över 

upplevelsen som medlem i en våldsbejakande högerextremistisk organisation. Det är därför 

viktigt att belysa vilka bakomliggande faktorer som kan ha haft en inverkan på 

radikaliseringen och tillträdandet till de olika våldsbejakande högerextremistiska 

organisationerna. Fenomenet studeras utifrån tre före detta våldsbejakande högerextremister 

som under många år levde under extrema förhållanden med högerextremism som livssyn. 

Studiens empiri har inhämtats genom en kvalitativ metod där tre djupintervjuer genomförts i 

syfte om att jag ska kunna förstå vilka betydande bakomliggande faktorer som är av vikt att 

belysa och upplevelsen av medlemskapet för att förklara varför och hur individerna 

radikaliserats och tillträtt våldsbejakande högerextremistiska organisationer. Materialet har 

sedan analyserats utifrån kriminologiska och sociologiska teorier för att få en bättre förståelse 

och en djupare förklaring till de fyra olika teman jag belyser i analysen som består av: 

uppväxt, fritid/skolgång/intresse, radikalisering och medlemskap.  

Individerna har levt ett liv som kantats av allt ifrån mobbning, missbruk, våld och sjukdomar. 

De bakomliggande faktorerna till radikaliseringen och tillträdandet till olika våldsbejakande 

högerextremistiska organisationer kan ha konstruerats redan från uppväxten och 

familjeförhållandena. Samtliga individer har sedan barnsben fått lära sig en förklaringsmodell 

för livet som bygger på en stark framtoning av invandrarfientlighet. Med tiden har de kommit 

att bli mer engagerade i högerextremistiska ideologier och synsätt som kom att bli vad hela 

deras liv kretsade runt. Slutresonemanget för min studie är att det är en hel del olika 

bakomliggande faktorer som kan ha haft en inverkan på individernas radikalisering och 

tillträdande till de våldsbejakande högerextremistiska organisationerna.  

 

 

Nyckelord: Våldsbejakande extremism, högerextremism, radikalisering, 

radikaliseringsprocess, vit-makt miljö.  
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1. Inledning och bakgrund 

Våldsbejakande extremism har kommit att bli ett mer uppmärksammat problem i Sverige. I 

dagsläget finns det tre våldsbejakande grupper i Sverige; islamistisk extremism, 

högerextremism och autonoma vänstern (Alm, 2014: 29). Dessa tre olika miljöer har en sak 

gemensamt; de vilar på en ideologi som främjar våld för att kunna få igenom sina värderingar 

och sitt levnadssätt. Grupperna har en ideologi som sträcker sig utanför samhällets 

traditionella och demokratiska system och accepterar därför inte det konventionella samhället. 

De är ute efter en förändring som de anser är den enda rätta vägen till ett bra samhälle och till 

goda förhållanden mellan människor och samhället.   

Definitionen om våldsbejakande extremism är en aning tvetydig eftersom en del väljer att 

använda enbart begreppet extremism och andra väljer att använda begreppen våldsbejakande 

extremism. Skillnaden mellan dessa två begrepp är att våldsbejakande extremism främjar våld 

som en slags metodlösning för att få igenom sina önskningar som vilar på rörelsens ideologi. 

Våldet är med andra ord en central del i organisationen (Alm, 2014: 20-21).  

Högerextremismen, som också benämns som vit-makt miljön, har influerats av 

skinheadsrörelsen från England under 80-talet och från vit-makt rörelsen i USA. De allra 

största fienderna gentemot vit-makt miljön anses vara den autonoma miljön som omfattas av 

en extrem vänstersyn. Högerextremismen har en extrem människosyn och uppfattar det som 

att det finns olika raser bland människor där en del raser inte anses ha rätt att existera i denna 

värld. Högerextrema individer är därför till exempel extremt negativa till invandring och anser 

att det nationella folket endast är det rätta folket (Alm, 2014:33–34).  

Min studie berör våldsbejakande högerextremism och för att få en bredare förståelse för 

fenomenet är det viktigt att studera individer som under många år levt som högerextremister 

och som varit medlemmar i våldsbejakande högerextremistiska organisationer. Min 

undersökning syftar till att 1.) få en djupare inblick i våldsbejakande högerextremism genom 

att undersöka vilka bakgrundsfaktorer som kan ha varit betydande till varför människor 

radikaliseras och ansluter sig till extrema rörelser. 2.) Hur dessa individer upplevde 

medlemskapet i de våldsbejakande högerextremistiska organisationer de tillträtt?  

Tidigare har jag gjort en undersökning om våldsbejakande extremism med fokus på 

islamistisk extremism under min praktikperiod hos den Nationella samordnaren mot 

våldsbejakande extremism på regeringskansliet. Undersökningen handlade om vilka typer av 

individer det är som reser ner och ansluter sig till ISIS. Jag studerade därför de 
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bakomliggande sociala faktorerna till radikaliseringen och anslutningen till ISIS för att på så 

sätt se om det fanns ett samband mellan individerna som anslöt sig. I uppsatsen om islamistisk 

extremism samlade jag in empirin genom egen ”research” från olika källor, det vill säga olika 

forum på nätet, sociala medier och även från min praktikplats. I undersökningen fick jag fram 

att de flesta individer som radikaliserats och åkt ner för att delta med ISIS från Sverige levde 

under särskilda sociala och ekonomiska omständigheter och att det fanns tydliga likheter 

mellan individernas bakgrunder och faktorer (Khoury, 2016). I denna uppsats ville jag studera 

fenomenet på ett djupare plan genom djupintervjuer och siktade i stället in mig på 

våldsbejakande högerextremism, då jag insåg att det var svårt att få tag på intervjupersoner 

inom våldsbejakande islamistisk extremism. Jag upplevde det som att det hade varit mer 

komplicerat och känsligt att intervjua före detta ISIS krigare än före detta högerextremister. 

Andra studier som gjorts inom liknande område inom ramen för våldsbejakande extremism 

har kommit fram till liknande faktorer. En kvalitativ undersökning som gjorts vid Karlstads 

Universitet om ungdomar i högerextrema grupper och miljöer och hur de förhåller sig till 

identitetsskapande, stämpling, socialisering och stigmatesring. Författaren Reivall (2015) har 

intervjuat två avhoppare från högerextrema grupper och två individer som arbetar med 

brottsförebyggande frågor. Reivall menar att identitetsskapandet är en process i sig och att 

dessa individer skapar sin identitet genom stigmatisering, stämpling och socialisering. En av 

flera anledningar till att individer går med i högerextrema grupper beror på att de helt enkelt 

inte har en given identitet. När dessa individer blir bekväma i gruppen och med umgänget 

skapas därför en identitet och på så sätt känner individen en slags trygghet och stannar därför 

kvar i den högerextremistiska miljön (Reivall, 2015:23). Det handlar således om flera olika 

faktorer som bidrar till att individer väljer att gå med och stannar kvar i den extrema miljön.  

Ytterligare en studie som gjorts inom detta fält handlar om hur individerna tillträder miljön. 

Petri Huovinen (2015) menar att radikaliseringsprocessen inte sker direkt utan är en process 

som tar tid. Huovinen studerar fenomenet genom att dela in det i tre olika element som han 

kallar för medlemskap, regler och sanktioner. Huovinen (2015:15–18) diskuterar bland annat 

medlemskapet och själva miljön i en högerextrem organisation och kommer fram till att 

utseendet och musiksmak är mycket viktigt för att upprätthålla sin del som medlem i en 

grupp. Vidare går undersökningen in på hur det kommer sig att individerna sökte sig till 

miljön. Vad resultatet visade är att de flesta hade haft konflikter med invandrare och att de 

blev allt mer politiskt intresserade och radikaliserades ur ett politiskt perspektiv (Huovinen, 

2015: 19-23).  
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2. Avgränsning  

Att studera våldsbejakande extremism är ett stort projekt med många inriktningar att gå. Jag 

har valt att inrikta mig på våldsbejakande högerextremism, då det är en av de tre 

våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige (Alm, 2014:29). Jag ville få reda på hur 

individer i en sådan extrem värld tycker, tänker och känner. Studiens fokus ligger därför på att 

försöka förstå varför individer radikaliseras och tillträder våldsbejakande högerextrema 

miljöer, vilka sociala faktorer som kan ligga bakom detta fenomen. Jag ansåg att det bästa sätt 

att få svar på dessa frågor och funderingar var att prata med människor som själva varit 

involverade i våldsbejakande högerextremistiska rörelser men som hoppat av och idag lever 

normala liv.  

3. Tidigare forskning  

Det finns en hel del tidigare forskning som gjorts inom detta fält och jag kommer därför att 

presentera forskning som ligger min undersökning närmast, för att på så sätt kunna styrka 

uppsatsens relevans inom det angivna fältet våldsbejakande högerextremism.  

År 2008 fick en grupp professorer och forskare tillsammans ett uppdrag av den europeiska 

kommissionen att sammanställa en studie som belyser innebörden av våldsbejakande 

extremism och radikalisering. Studien inleds med en begreppsdefinition av våldsam 

radikalisering och menar att begreppen definieras olika av experter. En del menar att våldsam 

radikalisering inte behöver innebära att processen till att bli radikal omfattar våldsamma 

handlingar, medan andra hävdar att våldsam radikalisering innebär en väg i sig med våldsamt 

beteende. Radikalisering och att vara radikal omfattar inte alltid våld. Det finns andra studier 

som visar på att det funnits radikala grupper i Europa utan främjandet för våld. En del 

experter och forskare menar även att radikaliseringsprocessen är en kollektiv process medan 

andra hävdar att det är en individuell process (Reinares et al. 2008:5-6). Vidare går studien in 

på vad som motiverar individer att bli radikala och tillträda extrema organisationer. Det har 

visat sig att människorna som radikaliserats och tillträtt extrema rörelser har olika bakgrunder 

med olika typer av socioekonomiska problem och relaterar till ideologier och politik på olika 

sätt. Trots att studierna har påvisat att det kan skilja sig från person till person till varför de 

radikaliseras och tillträder extrema rörelser finns det en hel del likheter mellan individerna 

(Reinares et al. 2008:11–12). Studien konstaterar även att sökandet efter samhörighet är en 

betydande faktor till att individer dras till extrema rörelser och att våldet i vissa fall anses vara 
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något som individer använder för att bevisa sig själva som starka, tuffa och trogna för gruppen 

(Reinares et al. 2008:13).  

Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos inom försvarshögskolan och Centrum för 

Asymmetriska Hot-och TerrorismStudier fick i uppdrag år 2009 att göra en undersökning 

gällande förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering i Malmö. 

Studien är baserad på intervjustudier som gjorts i Rosengård, Malmö. Intervjupersonerna är 

bland annat poliser, skolor och socialförvaltningar. De indikationer som listats fram för en 

individ som håller på att radikaliseras, det vill säga en individ som befinner sig i en 

radikaliseringsprocess är ett flertal olika tecken.  Det kan bland annat vara snabba 

förändringar i individens beteende, till exempel att individen börjar umgås med individer som 

lutar sig åt samma håll, börjar intressera sig för extrema värderingar och ideologier och 

isolerar sig från tidigare vänner och familj (Ranstorp & Dos Santos, 2009:10–11). De interna 

faktorerna till att individer radikaliseras och tillträder extrema rörelser omfattas av 

utanförskap och segregation i såsom Rosengård. Segregationen i Rosengård har lett till att 

många individer lever i arbetslöshet, utanförskap och isolering (Ranstorp & Dos Santos, 

2009:13–14). De åtgärder som studien lyfter fram är att det behöver ske förbättringar inom 

olika myndigheter i form av utbildningar som berör våldsbejakande extremism för en ökad 

förståelse och kunskap. Skolor måste bli bättre på att handskas med fall där elever tros 

befinna sig i radikaliseringsprocesser. Kulturföreningar och dylikt bör granskas omgående, 

eftersom man anser att det i många fall skett rekrytering och sympatisering med extrema 

värderingar och synsätt (Ranstorp & Dos Santos, 2009: 19-22).  

År 2013 fick justitiedepartementet i uppdrag av regeringen att granska våldsbejakande 

extremistiska grupper i Sverige och kriminologen Agnes Alm skrev klart rapporten 2014. 

Rapporten skulle uppdatera två tidigare rapporter om våldsbejakande politisk extremism och 

islamistisk extremism, samt beskriva utvecklingen av våldsbejakande extremism i Sverige 

(Alm, 2014). Rapporten är omfattande undersökning och belyser tre olika våldsbejakande 

miljöer som finns i Sverige. Den beskriver vad våldsbejakande extremism innebär, gruppernas 

olika ideologier och likheter samt skillnader mellan grupperna. Den berör även sociala 

faktorer som inverkar på skapandet av våldsbejakande extremism, hur extremistmiljöerna ser 

ut i Sverige och slutligen hur utvecklingen av våldsbejakande extremism i Sverige kommer se 

ut de kommande två åren. Kapitlet som omfattar de sociala förklaringarna till uppkomsten 

eller vägen till våldsbejakande extremistiska grupper har särskild relevans för min studie. I 

rapporten framhålls att det finns fyra vägar in till radikalisering (Alm, 2014: 45-56). De fyra 
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vägarna Alm (2014) talar om är; utagerarens väg, grubblarens väg, familjens väg och 

kontaktsökarens väg. Utagerarens väg berör individer med problematiska bakgrunder och som 

lever i värld med kriminalitet och droger. Grubblarens väg omfattar individer som söker efter 

svar om livet. Familjens väg berör individer som växt upp eller lever i en miljö där 

omgivningen av till exempel familjemedlemmar eller vänner och släkt förespråkar och 

främjar någon våldsbejakande extrem ideologi. Kontaktsökarens väg omfattar individer som 

söker sig efter närhet och samhörighet (Alm, 2014: 48-49). Det är en mycket intressant 

rapport som jag kommer att belysa mer under min analysdel tillsammans med den insamlade 

empirin. 

En annan studie inom fältet för högerextremism är en antologi som gjordes vid Uppsala 

universitet år 2010 av Mats Deland, Fredrik Hertzberg och Thomas Hvitfeld. Antologin består 

av ett antal kapital där varje forskare själva belyser olika företeelser inom högerextremismen. 

Antologin belyser bland annat definitionen av högerextremism, SD i förhållande till en 

högerextrem politik, identitet och tillhörighet och hatbrott i förhållande till juridiken. Det vi 

får läsa i antologins olika delar är bland annat att forskningen inom högerextremismen måste 

fokusera mer på de nya rörelserna för att kunna förstå hur tidigare högerradikal mobilisering 

påverkat de nya uppkomna högerradikala partier. Vidare får vi läsa om hur viktigt det är att 

man ska förstå rasismen som en ideologi för att möjliggöra en förståelse om rasismen som 

grundläggande och inte skapa en neutralisering av rasismen. När det gäller hatbrott i juridisk 

definition och avgränsning råder det inga vidare komplikationer, utan det som istället kan 

uppfattas som en svårighet gällande hatbrott är själva tillämpningen. Bristen på bevis gör det 

svårt för domaren att kunna döma ett fall som hatbrott och i många fall övergår det i stället 

och registreras som andra typer av brott än hatbrott.  

 

4. Metod och material 

4.1 Val av metod 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att inhämta materialet till denna undersökning. 

Jag har genomfört tre djupintervjuer, då mina frågeställningar kräver en mer djupgående 

undersökning för att jag ska kunna få de svar jag söker efter och upprätthålla studiens syfte. 

Intervjuer är ett bra tillvägagångssätt för att få reda på människors åsikter, synpunkter och 

känslor. Med andra ord handlar det om att ta reda på en människas upplevelser och 
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erfarenheter utifrån deras livsvärld (Kvale, 1997:9). Det är därför inte lämpligt att använda sig 

av en kvantitativ metod för denna undersökning då det inte hade givit mig den djupare och 

mer personligare information jag är ute efter. Min undersökning innehåller således inte data 

som kan mätas, jämföras och räknas i form av siffror och statistik (Fangen & Sellerberg, 

2011:71). Då jag valt en kvalitativ metod har jag inte möjlighet att dra generella slutsatser om 

resultatet, utan jag är ute efter att belysa ett fenomen och gräva djupare i det för att få en ökad 

förståelse och starkare kunskaper om våldsbejakande högerextremism. Undersökningens 

resultat är därmed inte generaliseringsbart till en större population utan grundar sig på 

intervjupersonernas berättelser.  

4.2 Urval 

I samband med min praktikplats arbetade jag ihop med en organisation där två avhoppare från 

våldsbejakande högerextrema rörelser arbetade. Härigenom valde jag strategiskt ut mina två 

första intervjupersoner genom ett så kallat målinriktat urval (Bryman, 2011: 350). Inom 

kvalitativ forskning används oftast ett målinriktade urval. Ett målinriktat urval innebär att jag 

som forskare väljer ut individer som ska kunna besvara mina forskningsfrågor och 

upprätthålla arbetets syfte (Bryman, 2011:350-351). Jag kunde därför inte genomföra ett 

slumpmässigt urval, eftersom jag var ute efter specifika individer med den information jag 

ville åt för just denna undersökning.  

De första två intervjupersonerna lärde jag känna under min praktikperiod och kunde därför 

snabbt få kontakt med dem. Dessa två individer kände varandra mycket väl och är 

arbetskamrater. Processen gick väldigt smidigt och enkelt till. Min tredje intervjuperson fann 

jag genom ett snöbollsurval, då det var en bekant till den första intervjupersonen (Bryman, 

2011: 392).  Intervjupersonerna är alla män i åldrarna 25-30 år. De har alla varit aktiva 

våldsbejakande högerextremister under ett antal år och har under denna period anslutit sig till 

flera olika grupper och organisationer med högerextremistiska värderingar och principer.  

4.3 Insamling av empiri  

Mitt material för denna undersökning består av sammanlagt tre olika djupintervjuer med tre 

olika individer. Eftersom min studie omfattar tre intervjuer har jag varit noga med att 

genomföra djupintervjuer för att kunna få den typen av information som jag vill åt. 

Djupintervjuer kännetecknas av flytande konversationer mellan intervjuaren och 
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intervjupersonen för att jag som intervjuare ska kunna ställa följdfrågor till intervjupersonen, 

samt att intervjupersonen ska kunna få tala fritt om ämnet. Syftet med mina djupintervjuer jag 

genomfört är att inhämta material som är personlig och känslig, och därför ansågs 

djupintervju vara den mest passande metoden för denna studie. Jag ville därmed få mig en 

uppfattning om hur intervjupersonerna tyckte, tänkte och kände (Bibik et al. 2003: 8-13). 

Intervjuerna var strukturerade med 11 frågor som utgjorde fyra olika teman. 

Intervjupersonerna fick möjlighet att själva vidareutveckla sina svar under konversationens 

gång då de flesta intervjufrågorna var stora och öppna frågor. För de två första intervjuerna 

åkte jag till deras jobb och intervjuade dem på plats en åt gången. Den tredje intervjun ägde 

rum på ett café i Lund. Intervjuerna spelades in med intervjupersonernas samtycke. De två 

första intervjupersonerna kunde tänka sig vara offentliga, medan den tredje intervjupersonen 

bad om att få vara anonym. Jag beslutade att samtliga intervjupersoner skulle vara anonyma 

under hela uppsatsens gång, då studien berör känslig information. Jag har därmed angett 

individerna som IP1, IP2 och IP3.  

Eftersom ämnet i sig är känsligt och ganska personligt har jag frågat om tillåtelse några dagar 

innan intervjuerna tagit plats om det vore okej att ställa frågor om barndom, familj, personliga 

åsikter och värderingar. Jag frågade även på mail om de ville ha intervjufrågorna innan för att 

kunna se vilka frågor som skulle ställas under intervjun och känna av om dem var tillräckligt 

bekväma med det. IP1 och IP2 ansåg att det inte behövdes skickas i förväg och gick med på 

att samtliga intervjufrågor kunde ställas. Den tredje intervjupersonen ville dock veta av vilka 

frågor som skulle kunna komma och jag skickade därmed intervjuguiden till honom några 

dagar innan den planerade intervjuträffen.  

Intervjuerna pågick i allt ifrån 45 minuter till cirka en och en halv timma. Jag tog hjälp av 

Kvales (1997) bok som underlag för skapandet av en god djupintervju där jag erhöll med 

kunskaper om hur jag på bästa sätt skulle konstruera en intervju med olika frågor och teman. 

Jag konstruerade mina intervjufrågor baserat på uppsatsens syfte och frågeställningar och 

eftersom det handlar om intervjuer är frågorna en beskrivning av intervjupersonernas 

livsvärld, värderingar och känslor om saker och ting (Kvale, 1997). Jag skapade en 

intervjuguide med 11 olika frågor som kunde kopplas till fyra olika teman jag konstruerat i 

intervjuguiden (se bilaga).  

Kvale (1997:134) nämner en del kvalitetskriterier som jag försökt följa upp inför mina 

intervjuer. En del av dessa kriterier omfattar att man ska ha korta intervjufrågor och längre 
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intervjusvar. Detta försökte jag frambringa genom konstruktionen av intervjufrågornas olika 

teman och att försöka få till stora och öppna frågor som skulle ge långa och berättande svar. 

Under intervjuerna försökte jag även få en tydlig verifiering av mina tolkningar utifrån 

intervjupersonernas svar, vilket Kvale (1997) också benämner som ett av kvalitetskriterierna 

för en bra och lyckad intervju. Jag ville försöka få det till en vanlig konversation i en bekväm 

och naturlig miljö, och jag anser att jag lyckades upprätthålla en sådan atmosfär under 

samtliga tre intervjuer.  

4.4 Validitet och reliabilitet  

Det är viktigt att använda sig av rätt metod och teori för att kunna inhämta empiri som speglar 

vad man är ute efter att undersöka (Denscombe, 2009: 425). Validitet handlar om att 

forskaren mäter det som ska mätas. I mitt fall är jag ute efter att få svar på varför och hur 

människor radikaliseras och tillträder våldsbejakande högerextrema rörelser. Mina intervjuer 

innehöll därmed frågor som avser kunna ge svar på mina frågeställningar och bidra med god 

validitet. Ett dåligt exempel är om jag som forskare är ute efter att få veta varför människor 

tillträder våldsbejakande extremistiska organisationer men väljer att mäta människors vikt, 

därmed mäter jag inte det jag egentligen ska mäta och undersökningen omfattar därför ingen 

validitet.   

Reliabilitet brukar förknippas med begreppet tillförlitlighet och innebär att undersökningen 

ska ge samma resultat flera gången om som den gjorde under första mätningen. Om 

undersökningen omfattar en hög grad av reliabilitet kan vi konstatera att den kommer ge oss 

samma data och resultat om vi avser att mäta den flera gånger (Denscombe, 2009:424). Detta 

var dock väldigt svårt att uppnå för mig i min undersökning eftersom det är svårt att 

upprätthålla reliabilitet i kvalitativa undersökningar, då det inte är möjligt att beräkna 

tillförlitligheten i kvalitativa intervjuer. Det kan bero på att bland annat intervjupersonerna 

kan påverkas av intervjuaren samt att individer kan tolka materialet olika. Det är därmed 

problematiskt att upprätthålla reliabilitet när det kommer till kvalitativa intervjuer. Eftersom 

att det är svårt att uppvisa en stark tillförlitlighet i kvalitativa undersökningar har jag 

presenterat många och långa intervjucitat för att kunna ge läsaren en möjlighet att bedöma 

tillförlitligheten i mina tolkningar.  
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4.5 Etiska överväganden 

Min undersökning innehåller information som kan uppfattas vara känslig eftersom det rör sig 

om våldsbejakande extremism som är ett känsligt ämne. För att kunna studera det jag vill har 

det varit viktigt att mina intervjupersoner gett sitt samtycke till intervjufrågorna, men även till 

själva uppsatsen och användningen av empirin från intervjuerna. Det har därför varit viktigt 

för mig att redan på ett tidigt stadie vara öppen inför intervjupersonerna för att de ska förstå 

vad de ger sig in på och vad det är för uppsats som ska skrivas. När jag kontaktade 

intervjupersonerna första gången hade jag gjort klart för mig vad uppsatsens syfte och 

frågeställningar skulle omfatta och förmedlade detta direkt till dem för att på så sätt kunna se 

om det förelåg någon slags tveksamhet för ett samtycke. Jag var också tydlig med att 

informera dem om att uppsatsen endast är till för ett forskningsändamål.  

4.6 Analytisk metod  

För att underlätta det för mig vid analysen av empiri insamlingen tog jag hjälp av Kvales 

(1997) kapitel angående analysmetoder för kvalitativa undersökningar. Efter transkriberingen 

började jag med att dela in materialet för varje intervju i olika teman och eftersom samma 

frågor ställdes till samtliga tre intervjupersoner fann jag sammanlagt fyra olika teman i varje 

intervju. Därefter valde jag ut ett tema åt gången och analyserade varje tema för sig utifrån 

intervjupersonernas material. Analysavsnittet i denna studie är konstruerat utifrån varje tema 

och innehåller en diskussion om relevanta kriminologiska och sociologiska teorier som kan 

förklara intervjupersonernas berättelser.  

5. Teoretiska utgångspunkter  

Jag har använt mig av kriminologiska och sociologiska teorier och begrepp i denna 

undersökning för att försöka förklara olika fenomen utifrån mina frågeställningar. Sex olika 

teorier kommer att användas i analysen och ge en förklaring och en bredare förståelse utifrån 

empirin som inhämtats och presenterats. Utifrån de valda teorierna och begreppen ville jag få 

mer vetskap om de bakomliggande faktorerna till radikalisering och upplevelsen som medlem 

i en våldsbejakande högerextremistisk organisation. Syftet var att använda teorierna för att 

förklara de olika fenomenen som jag valt att belysa.  
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5.1 Stigmatisering  

Stigma är ett begrepp som används när en individ stämplas som avvikande med fysiska och 

psykiska egenskaper som andra inte anser är normala eller uppskattade. Det finns en 

förväntning på hur människan ska uppföra sig och se ut. När individer inte fullföljer 

samhällets normer stigmatiseras de av majoritetsbefolkningen, det vill säga samhällets 

”normala” människor som de anser sig vara. Erving Goffman (2011:10–11) presenterade först 

begreppet stigma i sin bok Stigma som gavs ut 1963. Goffman (2011:12) nämner att det finns 

tre olika typer av stigma. Den första typen av stigma berör kroppsliga missbildningar som till 

exempel fysisk funktionsnedsättning. Den andra typen av stigma omfattar olika ”fläckar” på 

karaktären, såsom homosexualitet, missbruk eller arbetslöshet. Den tredje typen av stigma 

kallas för ”tribala” stigma och berör till exempel religion, etnicitet och raser. 

Människan har konstruerat ett samhälle av normer och det finns därför normer som åtskiljer 

människor som följer och upprätthåller normer och de individer som inte upprätthåller normer 

och avviker därmed från samhällets normstandard. Eftersom individer med avvikande 

egenskaper ses på ett annat sätt av de övriga medborgarna betraktas de därför inte som 

normala utan som utstötta individer. Detta kan förklaras som att individen blir stigmatiserad 

(Goffman, 2014:12). Människor tenderar att stigmatisera andra individer som inte tycks falla 

inom ramen normstandarden i samhället. Med stigmatisering vill jag kunna förklara hur och 

varför individerna blivit stigmatiserade.   

5.2 Sociala band 

Sociala band är en teori inom kriminologin som faller under kontrollteorier, konstruerad av 

Travis Hirschi som presenterades i boken Causes of Delinquency 1969. Sociala band är en 

teori om huruvida individens band till samhället och det sociala livet har en inverkan på 

individer. Ju svagare band individen har desto större risk finns det att individen begår 

avvikande handlingar. Det finns fyra band som Hirschi (2002: 16) talar om. Det första bandet 

Hirschi nämner (2002:17) handlar om anknytning. Här brukar man tala om relationerna en 

individ har, till exempel skola, kamrater och föräldrar. Det andra bandet kallas för åtagande 

och handlar om de investeringar vi individer gör i våra liv som vi anser ska gynna oss. Det 

kan till exempel handla om studier där individen lagt ner energi och tid på att studera, eller ett 

jobb som individen ansträngt sig för att få. Det tredje bandet Hirschi (2002:22) talar om 

handlar om delaktighet. Att vara involverad i något som individen lägger energi och tid på 
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anses vara viktigt eftersom det tar upp tid, planering och energi. Det sista och fjärde band 

inom teorin handlar om övertygelse och här menar Hirschi (2002:23) att individen måste ha 

ett förtroende till de regler och lagar som finns, att det gör en gott att följa dem. Med hjälp av 

sociala band teorin var syftet att analysera huruvida individernas band såg ut till samhället och 

det sociala livet för att på så sätt se om det haft en inverkan på deras väg in i våldsbejakande 

högerextremism.  

5.3 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism grundades främst av George Herbert Mead under slutet av 1800-

talet. Mead publicerade inte sina verk utan det gjorde hans studenter. Herbert Blumer som var 

Meads student formade senare termen symbolisk interaktionism. Det finns tre olika principer 

man brukar tala om inom symbolisk interaktionism. Den första principen handlar om hur 

människan agerar mot människor och saker utifrån vilken betydelse dessa saker eller 

människor har till individen (Blumer, 1969:2). Detta kan till exempel vara skolan, andra 

människor såsom familj och vänner, materiella saker eller aktiviteter. Den andra principen 

handlar om att betydelsen för till exempel dessa saker, grundas på den sociala interaktionen 

människan har till andra människor och till själva samhället (Blumer, 1969: 2-3). Betydelsen 

för vilka saker som anses vara mer meningsfulla och mindre betydelsefulla skiljer sig från det 

ena samhället till det andra. Den tredje och sista principen handlar om att betydelserna 

människan har till saker och ting sker genom en tolkningsprocess. Grundtanken är att 

människan lär sig namn och symboler för diverse saker genom interaktion med andra 

individer (Blumer, 1969: 2,5). Utifrån teorin symbolisk interaktionism är syftet att klarlägga 

identitetsskapandet och belysa länken mellan människans beteende och de sociala 

förhållandena.  

5.4 Shaw & McKays teori  

Denna teori grundar sig ett arbete inom chicagoskolan som är en etnografisk studie. Studien 

gjordes i Chicago under 1920-talet av Clifford Shaw & Henry McKay. Chicago hade under 

slutet på 1800-talet drabbats av en kraftig befolkningsökning med människor från alla 

världens hörn. Forskare vid Chicagoskolan ansåg att nyckeln för att studera kriminaliteten i 

Chicago låg på att studera själva stadsdelen och inte individerna. De kom fram till att det 

krävdes en förändring i stadsdelen och de olika bostadsområdena i Chicago för att ändra på 

individerna och på så sätt sänka brottsligheten i Chicago. Detta utvecklades vidare av Shaw 
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och McKay 1942 som gick på djupet med fenomenet (Cullen & Agnew, 2011:89–90). De 

testade Ernest Burgess teori som kallades The Zonal Hyphotesis och handlade om att förklara 

de sociala strukturerna utifrån olika zoner som Burgess delade upp i Chicago. Enligt Burgess 

teori delas staden upp i olika ringar som kallades efter olika zoner utefter vilka människor 

som bodde där, vilket arbete dem hade och hur själva stadsdelen såg ut (Newburn, 2007: 191-

192). Shaw & McKay ansåg att Burgess teori kunde bistå med riktningar för att undersöka 

ungdomsbrottsligheten i Chicago (Cullen & Agnew, 2011:90).  

Shaw & McKays studie tog plats i Chicago där mycket hade börjat förändras. De studerade 

bland annat den organiserade brottsligheten, slumområdena, invånarna och inkomster. Studien 

bygger på teorin om att man ansåg att det rörde sig om sociala och ekonomiska förhållanden i 

stadsdelen och de olika bostadsområdena i Chicago som ledde till att människor begick 

avvikande handlingar. Områdena som de undersökte hade en hög grad av kriminalitet och de 

gemensamma sakerna de omfattades av var de höga in och ut flyttningar, brister på 

föreningsliv, invånare med låg inkomst, fattiga och arbetslösa. Shaw & McKay menade att 

alla dessa sociala och ekonomiska aspekter ligger till grund för att kriminalitet uppstår 

(Newburn, 2007: 188-196). Genom att applicera Shaw och McKays teori i min studie var 

syftet att analysera ytterligare intervjupersonernas uppväxtförhållanden och 

radikaliseringsprocess.  

5.5 Subkulturer  

Ytterligare en gren inom Chicagoskolan är teorin om subkulturer som grundades av Albert K. 

Cohen och presenterades i boken Delinquent Boys 1955. Subkultur anses förekomma bland 

arbetarklassens avvikande ungdomar och gäng med ett särskilt levnadssätt och en annan 

livssyn. Deras normer, värderingar, kunskaper, fördomar, moraler och smaker skiljer sig 

vanligtvis från majoritetsbefolkningen (Cohen, 1955).  

Subkultur omfattas inte bara av särskilda regler och normer, utan omfattar en helt annan typ 

av levnadsätt som skiljer sig från det respektabla traditionella samhället. De har en negativ 

syn på samhällets normer och har en vilja att bete sig utefter vad som inte anses vara tillåtet 

och lagligt enligt samhällets regler och lagar (Cohen, 1955:28). Begreppen negativism och 

illvillighet är vad Cohen refererar subkulturer till. Inom subkulturer har medlemmarna inom 

gänget ett starkt band till varandra som Cohen (1955:31) beskriver som intensivt och 

solidariskt. Gäng medlemmars liv kretsar runt gänget där upprätthållandet av respekt, lojalitet 
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och solidaritet speglar deras vardag som medlemmar i ett gäng. Genom att använda teorin om 

subkulturer var syftet att förklara och belysa hur intervjupersonerna levde och 

karaktäriserades under deras tid som medlemmar i våldsbejakande högerextremistiska 

grupper.   

5.6 Differentiell association.  

Differentiell association konstruerades av Edwin Sutherland 1939 också inom chicagoskolan 

och faller under kategorin för inlärningsteorier. Inlärningsteorier handlar om teorier gällande 

hur människor lär sig att bli kriminella och begå avvikande handlingar genom interaktion med 

andra individer och grupper. All beteende hos människan är inlärd, och likaså det kriminella 

och avvikande beteendet. Sutherlands teori vilar på en grundtanke om att människan i 

interaktion med andra människor, lär sig attityder, normer och beteenden. Detta har därmed 

en inverkan på människor som umgås med individer som står de nära som är involverade i 

kriminella aktiviteter och avvikande handlingar och beteenden (Newburn, 2007: 151-152). I 

samband med Sutherlands teori om differentiell association vill jag därmed förklara hur vissa 

individer blir influerade av människor de står nära och har en stark relation till. Vad denna typ 

av relation kan influera och leda till. Är familjen en grupp som kan betraktas som något en 

individ kan påverkas av? Hur förhåller sig individen till sin egen familj som till exempel 

förespråkar högerextremism?  

5.7 Grå litteratur 

Jag vill även belysa så kallad ”grå litteratur” som används i analysen som jag anser är viktiga 

att ta upp i denna undersökning. De rapporter jag använt mig av är nämligen 

Migrationsverkets (2016) undersökning om främlingsfientlighet bland individer och 

Socialstyrelsens (2015) rapport om barn som växer upp i missbrukarhem. 

Justitiedepartementets (2014) , Säpos (2010) och BRÅs (2009) undersökning är väldigt lika 

och samtliga myndigheter har samarbetat ihop för deras rapporter om våldsbejakande 

extremism.  
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6. Analys och diskussion 

Empirin kommer att presenteras och analyseras utifrån de kriminologiska och sociologiska 

teorierna som valts ut. Jag kommer att presentera varje tema för sig med valda teorier. Under 

vissa teman kommer intervjupersonernas berättelser att analysers tillsammans och i andra fall 

kommer deras berättelser att analyseras var för sig. Sammanlagt finns det fyra olika teman. 

Fokusen ligger på att förstå tendenser och sociala förklaringar till radikaliseringen och 

anslutningen till de våldsbejakande högerextremistiska grupperna, samt upplevelsen som 

medlem. Informationen utifrån intervjupersonerna presenteras i form av olika citat som jag 

därefter diskuterar i samband med en eller flera kriminologiska och sociologiska teorier.  

6.1 Uppväxt  

En viktig del för att kunna förstå de sociala bakomliggande faktorerna som kan ligga bakom 

radikaliseringen och tillträdandet av olika våldsbejakande högerextremistiska organisationer 

är att få en övergripande bild av intervjupersonernas uppväxtförhållanden som inkluderar 

barndomen och familjeförhållanden. Här nedan presenteras ett citat från den första 

intervjupersonen. Inför detta tema valde jag att presentera varje person för sig med en 

efterföljande diskussion då det handlar om berättelser förhållanden som skiljer sig åt mellan 

intervjupersonerna.  

IP1 

”Ja em asså… barndomen var ju ganska lik många andras i det området jag växte upp, det var 

liksom låginkomstområde (...). Det svårigheter vi hade var det ekonomiska problemen annars 

var det bra på så sätt liksom. Jag växte upp med mamma och fem syskon och det fanns inte 

alltid pengar till nånting överhuvudtaget sådär egentligen så vi kunde inte göra mycket och 

jag kunde aldrig köpa det jag ville och så. Men vi var väldigt tajta sådär i familjen, trots tre 

olika pappor och sex syskon så, men vi var ändå nära varandra liksom. Och mamma hon 

jobbade kväll mycket och det var ju för att hon ansåg att det var invandrares fel sådär. Så att 

ah… alla saker som gick emot familjen fick ju en förklaringsmodell om att det var invandrare 

som kom o gjorde det här så det var inte vårt fel att det var så och att vi inte hade pengar 

också.” 

Av vad som framgår av IP1 levde han under en god familjeatmosfär med goda förhållanden 

till både föräldrar och syskon. Ekonomiska svårigheter förekom inom familjen. IP1 berättar 

att han är uppvuxen med särskilda normer där invandrarfientligheten var något som inte 

kunde undgås i familjen och kom att bli en förklaringsmodell för de ekonomiska svårigheter 

familjen genomgick. Enligt Sutherlands teori om differentiella associationer handlar det om 

att i detta fall med IP1, har han lärt sig från mamman och brodern att invandrare bär skulden 
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för familjens ekonomiska svårigheter. Sutherland menar att individer lär sig bland annat olika 

beteenden och värderingar genom sociala interaktioner med andra individer och framförallt de 

mer personligare relationerna en individ har till individer som t.ex. sina föräldrar och syskon 

(Newburn, 2007:151). Detta kan därmed ha lett till en inverkan på IP1:s normer, värderingar 

och hans beteende av vad som senare syns mer när han blivit äldre och mer involverad i 

våldsbejakande högerextremism. Normerna som präglat i IP1:s hem och uppväxtförhållanden 

har varit kantade av invandrarfientlighet och högerextremism. Differentiell association kan ha 

influerat IP1:s attityder och värderingar eftersom vi människor lär oss av andra individer vi 

umgås och har en nära relation med. Han poängterar även att det är en lärande process att bli 

kriminell och begå avvikande handlingar och i samband med detta lär sig individen de olika 

normerna och värderingarna som förespråkas (Newburn, 2007:151–152).  

Migrationsverket (2016) har gjort en analys gällande främlingsfientlighet mot invandrare och 

enligt forskning har det visat sig att låginkomsttagare, lågutbildade, arbetslösa och äldre utgör 

den största gruppen som främlingsfientliga (Ruist, 2016). Detta är också intressant för 

diskussionen kring IP1 eftersom IP1 levde under ekonomiska svårigheter, skola och studier 

var inget som förespråkade utan snarare förkastades av mamman. Främlingsfientlighet 

gentemot invandrare var en stor del av familjen.  

Nedan följer en presentation och en diskussion av IP2:s citat.  

IP2 

”Jag har ju grov ADHD så det har ju präglat min barndom ganska mycket. Jag var väldigt 

livlig när jag var liten och sov väldigt lite och extremt impulsiv. Jag fick diagnos redan som 

tre år gammal och blev liksom medicinerad sen jag var sex år gammal. Sen när jag blev äldre 

vid typ sex, sju åtta års ålder så minns jag att jag e väldigt impulsiv och gör massa dumma bus 

hela tiden. Så ganska galna bus typ heh drar upp handbromsen på min grannes bil såna tokiga 

grejer … så morsan hade det väldig tufft för mig. Jag blev ju ganska mobbad direkt då jag 

började första klass, man blir ganska känslofylld när man har ADHD så när nån var dum så 

hade jag lätt för och gråta och sticka iväg eller bli förbannad och arg så alla börja mobba mig 

så eh jag fick inte direkt en schyst respons där liksom. Så då slutade alla mina kompisar jag 

umgås med och va med mig för dem ville ju inte bli nån loser som jag va så jag var ganska 

själv mellan åttan och sexan då och mobbad genom dem åren”.  

IP2:s barndom har präglats av hans diagnos som gjort det svårt för honom att känna sig 

normal och leva ett vanligt liv. Det hårda trycket från omgivningen ledde till mobbning och 

utanförskap redan som väldigt liten. Erving Goffmans (2011:10) stigmatiseringsteori är en 

benämning för något som anses vara något avvikande och negativt i andras ögon. Teorin om 

stigmatisering innebär att en individ besitter någon egenskap som inte är önskvärd för 
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majoriteten av individer, som i detta fall en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som inte 

kan undgå uppmärksamhet eftersom det tillfört svårigheter gällande uppmärksamhet och 

koncentration.  Detta leder till att människor i omgivningen, till exempel i skolan, stöter ut 

personen för att de övriga egenskaperna personen innehar väger mindre än den som anses 

vara den betydande egenskapen. I samband med att människor stigmatiserar andra individer 

tillkommer därmed termen ”vi” och ”dem”. Där ”vi” anses vara den normala 

grupptillhörigheten av individer och ”dem” tillskrivs de ”onormala” stigmatiserade 

individerna. Människor som därför inte faller inom ramen för vad som anses vara ”normalt” i 

de flesta människors ögon stigmatiseras (Goffman, 2011:10–11). Inom stigmatiseringsteorin 

faller IP2 inom den andra kategoriseringen som berör kroppsliga stigman av olika typer av 

stigma. IP2:s tillstånd ledde till att människor runt om honom stigmatiserade IP2 på grund av 

hans sjukdom. Detta innebar att stigmatiseringen möjligtvis lett till att IP2 blivit utstött och 

mobbad.  

Vidare följs en presentation och diskussion av IP3:s uppväxt.  

IP3 

”Min barndom var väll kantad av ganska mycket tråkigheter, jag växte upp i ett 

missbrukarhem (…) och hade ADHD problematik. Och i min hemkommun så fanns inte barn 

med ADHD enligt kommunen, så man fick ju söka sig liksom till andra kommuner för och bli 

diagnostiserad. Och a jag började på medicinering ganska tidigt så. Asså förutom just det här 

liksom också missbruk hemma, vad ska man säga, emotionella som kan uppstå i 

missbrukarhem så. Ah då blir det ju tråkigheter rent emotionellt asså men jag var ju inte, jag 

hade ju alltid mat på bordet liksom em farsan köpte ny bil vartannat år o vi åkte 

utlandssemester både vinter o sommar. Så att det var ju liksom materiellt sett hade vi ju det 

bra. (…) sen började jag ju som ung på tvångliknande hem för en av socialtjänstens (…).” 

Likt IP2 präglades IP3:s barndom av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, men även av vad 

han själv kallar ett ”missbrukarhem”. Det rådde ingen tvekan om att det var någorlunda tuffa 

förhållanden hemma, men samtidigt tyder han på att de hade det bra rent materiellt och kunde 

göra saker som vanliga familjer gjorde. Att växa upp i ett missbrukarhem menar 

socialstyrelsen (2015) är ett stort problem för barnet. I många fall leder det till försämrade 

skolresultat och risk för egna hälsoproblem är således stor. Barn som växt upp i 

missbrukarhem löper en stor risk för försämrade förutsättningar i livet. Under tiden jag 

intervjuade IP3 kände jag att han inte riktigt villa diskutera vad han menade med ett 

”missbrukarhem” när jag ställde en följdfråga där jag bad honom förklara ytterligare 

begreppet missbrukarhem. IP3 svarade kort och koncist att det rörde sig om någon av hans 

förälder och att det tillförde tråkigheter men fortsatte inte diskussionen och undvek därmed 
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ämnet. Jag som intervjuare tolkade därför detta som att IP3:s uppväxt kantats av tråkigheter 

som möjligtvis skapat och en del tråkiga och besvärliga moment i hans liv. Socialstyrelsen 

(2015) har även konstaterat att individer som växer upp i missbrukarhem löper större risk att 

hamna i kriminalitet. Likt IP3:s liv kan detta ha varit en av de betydelsefulla faktorerna för 

vägen in i extremismen. Flera av drivfaktorerna från säkerhetspolisens studie angående 

islamistisk extremism (2010:34–35) går att identifiera med intervjupersonernas berättelser 

gällande uppväxten och familjeförhållanden och det är bland annat följande: 

identitetssökande, låg självkänsla, utanförskap, svåra och destruktiva familjeförhållanden. 

Säkerhetspolisen (2010) har under sin undersökning om våldsbejakande extremism analyserat 

vilka drivfaktorer som anses ha en inverkan till individens radikalisering och anslutning till 

någon typ av våldsbejakande organisation. Drivkrafterna förklaras genom att de anses ha en 

betydande inverkan till individens radikalisering, vägen in till extremismen och anslutningen 

till någon form av våldsbejakande extrem organisation.  

Nedan följer även en gemensam diskussion om IP1 och IP3 i samband med Shaw och 

McKays teori om stadsdelar och deras inverkan på individer. Då jag i detta kapitel diskuterar 

uppväxten och förhållanden ville jag även lyfta fram bostadsområdena som en slags inverkan 

som kan ha varit betydande i fenomenet. Nedan presenterar jag därmed två korta citat från 

intervjupersonerna.  

IP1 

”Ah eh asså barndomen var ju ganska lik många andras där jag växte upp i det område jag 

växte upp, det var liksom låginkomstområde (…).  

IP3 

”Vellinge var ju lite annorlunda, mm väldigt mycket klassmakt ooh ee.. vi ungdomar som var 

arbetarklass vi hängde mycket ihop, vi brydde oss inte så mycket om em överklassen helt 

enkelt. Vi brydde oss inte om överklassen helt enkelt så vi kunde distansera oss o det var 

mycket rebellstatusar”.  

Shaw & McKay har utifrån sina observationer och undersökningar kommit fram till att 

kriminaliteten tenderar att vara lägre i orter med en hög socioekonomisk status och högre i 

orter som omfamnades av låga socioekonomiska förhållanden. Sociala och ekonomiska 

förhållanden är en givande faktor för kriminalitet enligt deras resultat. I områden där individer 

har en hög ekonomisk status och kriminaliteten är låg, har invånare ofta en konventionell syn 

och inställning jämfört med de områdena som omfattas av låginkomsttagare där nivån av 

kriminalitet är hög. I det senare fallet har invånarna olika inställningar och normer. 

Intervjupersonerna som levt i sådana områden kan därför vara uppväxta med olika beteenden 
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och normer, till skillnad från de som växer upp i en konventionell miljö (Hilte, 1996:44–51). 

Shaw och McKays teori om förhållandet mellan kriminaliteten och de sociala och ekonomiska 

omständigheterna kan ge oss en del förklaringar till att individer, såsom IP1 och IP3, löper 

större risk att hamna i kriminalitet och begå avvikande handlingar. I detta fall när gäller IP1 

och IP3 får vi veta att de levt i områden som varit ganska utstötta där arbetslösheten och 

låginkomsttagare var markant och invandrarfientligheten likaså. Men det är viktigt att påpeka 

att det rör sig om högre tendenser för invånare i sådana områden och att vi inte ska tänka att ” 

alla som bor i slumområden och förorter är eller blir kriminella”.  

6.2 Fritid/skolgång/intresse 

Det andra temat jag kommer att analysera berör anknytningen till samhället och det sociala 

livet. Jag anser att det skulle ge en bredare bild av deras liv och därför tycker jag att det är 

viktigt för min undersökning att ta reda på hur deras fritid såg ut, hur skolgången gått och 

vilka intressen de haft för att bilda en bredare uppfattning om vilka betydande faktorer som 

kan ha haft en viktig inverkan i intervjupersonernas radikalisering och medlemskap. Inför 

detta tema kommer jag att analysera och diskutera intervjupersonernas berättelser gemensamt.   

IP1 

”(…) spelade fotboll och såna saker och när jag inte gjorde det så var jag mycket själv, o det 

har jag var sen mycket liten. Stökade i skolan och skolkade och var inte intresserad av studier 

och det kom ju hemifrån också, asså mamma tyckte ju liksom att läser du på högskolan så vill 

du bara leva på staten liksom inte för jobb så ah… skolan stod inte högt upp hemma utan man 

såg ner på dem. Ett riktigt arbete var ett kroppsarbete så mycket av det där hade jag med mig 

hemifrån (…). Och sen kom ju alkoholen in också under sommarlovet till sjuan o då började 

jag hänga hos store broshan och så. Det var ett helt klart missbruk dock av alkohol. Det 

började med att jag testade först dricka öl och sedan blev det varje helg liksom. Och det var 

mycket alkohol genom gymnasietiderna med faktiskt.” 

IP2 

”Asså skötte skolan.. jag tyckte om den och hade ganska bra betyg, jag e duktig i skolan men 

det var liksom ingen ro och va i skolan ju. Men började skolka då på grund av det redan i 

grundskolan och gjorde andra grejer istället eller gick och läste, jag tyckte om och läsa 

mycket så jag brukade sticka iväg och sätta mig nånstans och läsa sådär, asså inte för att jag 

inte ville plugga men för att folk var dumma och så liksom. Du vet jag har levt ett ganska 

snabbt liv förstår du hur ja menar? Jag har växt upp ganska fort, typ mellan grundskolan och 

gymnasiet är det som tjugo år emellan. När jag var mobbad som liten så var jag ju själv alltid 

asså ute o cyklade lr läste och sånt, hade ju grov ADHD då liksom. Men sen när jag började 

hänga med skinnskallar och så då var det ju party istället o började slåss o massa såna grejer. 

Jag drack också väldigt mycket typ när jag var 14 festade vi jämt o vardagar också. Sen när 

jag började i gymnasiet så fortsatte jag med det liksom (…). Jag hoppade av efter 1,5 år tror 

jag. Jag tyckte det var kul o plugga asså jag hade MVG i några ämnen, men sen så börja jag 

strunta i det och jag fick jobb som montör och då struntade jag i skolan helt. (…) asså när jag 
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var liten när jag var mobbad då började jag fotboll men ah jag blir ju ganska igång när jag gör 

grejer så jag typ tacklade ner mina kamrater och sen så ah ville dem ju inte att jag skulle vara 

med där längre.” 

IP3 

”Men jaa sen så själva plugget i sig tyckte jag allt förutom matematik var enkelt. Jag tyckte 

inte om att gå till skolan. I åttan struntade jag i skolan helt typ. Jag tyckte det var viktigare o 

tjäna pengar helt enkelt. (…) Sen började jag ju som ung på tvångliknande hem för en av 

socialtjänstens, så vad skulle jag göra liksom… det var ju knappast några stabila förhållanden 

för o kunna gå i skolan liksom. Jag tyckte om att titta på fotboll men förutom det så var det 

väll mycket politik och samhälle. Jag läste väldigt mycket också och gör. Ah jag vet inte jag 

har alltid varit lite såhär vad ska man säga, förr när man var yngre var man ju ute och festade 

mycket liksom asså det var ju sin sak men asså såhär privat då var jag ju rätt mycket för mig 

själv. Det var mycket det jag tyckte om och va. Jag satt och skrev mycket, och så framförallt 

så läste man. Sen var det ju den politiska aktivismen som tog upp rätt mycket också.” 

Hirschi (2002) studerar vad det är som driver människor till att inte begå brott och avvikande 

beteende och handlingar. Hans studier är viktiga för förståelsen om hur individen, samhället 

och det sociala livet hör ihop. Ju starkare band en individ har till samhället desto mindre risk 

löper individen att hamna i kriminalitet och begå avvikande handlingar. De fyra banden 

Hirschi (2002) talar om handlar om hur pass involverad individen är i samhällslivet genom 

aktiviteter som t.ex. skola och jobb, samt hur pass goda relationer individen har till andra 

människor och huruvida individen följer lagar, regler och normer i samhället. 

I detta fall gällande intervjupersonerna kan vi tydligt förstå att flera av de fyra banden Hirschi 

talar om är helt brutna eller trasiga. Samtliga intervjupersoner har haft problem med skolan 

och missbruk. Hirschis studie omfattar även studier och själva skolgången som ses som en 

konventionell institution med en viktig roll i individens liv och band till samhället. IP1 

nämner att han inte gillade skolan och att det också fanns ett negativt synsätt hemifrån. IP2 

pekar på att han inte trivdes i skolan och att det ledde till att han tillslut skolkade och 

struntade i skolan helt. IP3 gillade inte skolan och tyckte att andra saker var viktigare än 

skolan och struntade därmed i skolan helt redan i årskurs åtta. Elever som inte gillar skolan 

eller som inte trivs i skolan löper större risk att hamna i kriminalitet än vad elever som gillar 

skolan gör Individer som har en låg grad av akademisk kompetens, som presterar dåligt i 

skolan och som ogillar skolan löper större risk för att begå avvikande handlingar och hamna i 

kriminalitet (Hirschi, 2002: 127-128). 

Vi kan konstatera att samtliga individer har brutna band till samhället genom ett antal olika 

händelser. Relationer till t.ex. kamrater och föräldrar saknas i vissa fall eller är försämrade 

och detta faller under det första bandet som Hirschi (2002) kallar för anknytning, det vill säga 
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anknytningen till andra människor. Skolan anses falla under konventionella aktiviteter och 

inom Hirschis (2002) teori utgör detta det andra bandet under benämningen åtagande. Det 

tredje bandet kallas för delaktighet, vilket vi kan se att samtliga intervjupersoner saknar eller 

har brister på. Delaktighet innebär att individen är upptagen med att till exempel studera, 

träna, jobba etc. något som tar upp ens tid i det vardagliga livet och som är accepterat och inte 

avvikande. Jobben de haft har endast varit ströjobb och intresset för sport har förekommit men 

inte vidareutvecklats och lagts energi, tid och investering på. Det sista bandet i Hirschis 

(2002) teori kallas för övertygelse och innebär att individen har förtroende för lagar och regler 

och vill följa dem. Även här kan vi se stora brister särskilt gällande missbruket som samtliga 

intervjupersoner har.  

Hirschis (2002) teori om sociala band är givande och förklarar en hel del för oss. Det jag 

försökte utläsa utifrån empirin och teorin tillsammans är om det kan ha funnits problem redan 

från barndomen och i tonåren som ”stört” uppväxten, det vill säga detaljer i deras berättelser 

som kan möjliggöra en bättre förståelse om sambandet mellan deras uppväxt och anslutningen 

till de våldsbejakande högerextremistiska organisationerna. Hittills har jag därför belyst 

viktiga aspekter som kan tala om förr oss att problem har förelegat i deras uppväxt och 

barndom och jag kan därmed säga, med stöd av teorin och empirin som presenterats, att det 

finns sociala faktorer som kan ha haft en betydande inverkan till individernas radikalisering 

och anslutning till våldsbejakande högerextremism.  

6.3 Radikalisering 

Radikaliseringsprocessen är en process där individen går igenom olika faser innan individen 

blir radikal/extrem i sina värderingar och i sitt livssätt som kan leda till att man tillträder 

våldsbejakande extremistiska organisationer (Alm, 2014:50–51). Jag har i tidigare teman 

försökt belysa en del faktorer som kan ha en inverkan på radikaliseringsprocessen. Jag ska nu 

presentera samtligas berättelser om hur och när de befann sig i processen till att bli radikal, 

det vill säga till att bli högerextremister.  

Nedan presenteras IP1:s berättelse följt av en analys och diskussion.  

IP1 

”Min äldste bror som är nio år äldre än mig var aktiv i Nordiska rikspartiet, öppen 

nationalsocialist och mamma då var rasist hon förklara allting med att liksom ah det var 

invandrare som kommer och tar hennes jobb och därför hade vi inte råd med vissa saker… Så 
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att ah alla saker som gick emot familjen fick ju en förklaringsmodell om att det var invandrare 

som kom och gjort det här så det var inte vårt fel att det var så.” 

”(…) Det fanns ingen form av litteratur inga dagstidningar hemma och det jag läste var ju 

broshans partitidningar så asså ganska tidigt la jag en grund för det här och sen a familjen 

bekräftade ju den här bilden som fanns i dem här tidningarna. Den rasistiska framtoningen 

fanns där och broshans nazism också. (…) Det var väll väldigt mycket så att… uppfostran 

hade ju sett ut så liksom att det var den vägen man skulle gå liksom. Och hade jag haft en 

storebror som var helt fanatisk i SSU så hade jag kanske gått med där sådär liksom.” 

”Runt årskurs sju började jag handla min egen musik då sådär o började ha min egen litteratur 

asså tidningar o så… och kläder o så med. Jag hade vänner också som drogs åt samma håll ja 

o vi var ett kompisgäng på typ tio personer som höll samman i sjuan. Så vi såg oss typ som 

patrioter o uttalade oss själva som nationalsocialister.” 

Radikaliseringen för IP1 började redan som mycket liten hemifrån. IP1 har sedan barnsben 

fått det förklarat för sig att invandrare är de som står för alla svåra förhållanden som familjen 

fått stå ut med. Han är uppväxt med extrema åsikter och hans barndom har länge präglats av 

rasism och nazism som son till en mor med rasistiska värderingar och som lillebror till en 

storebror med nazistiska värderingar och åsikter. Familjens väg in till extremismen är en väg 

som visar att det finns en stor risk att individer som lever med familjer med särskilda extrema 

värderingar också träder in i liknande spår som familjen (Säkerhetspolisen (2010: 45). 

Individer som växer upp under dessa omständigheter har därför inte kännedom om att de 

radikala åsikterna och värderingarna inte är normala, då de uppfattar det som normalt 

eftersom de växt upp med det i just den familjen, släkten eller den närmaste omkretsen. Det är 

viktigt att notera att det inte endast behöver handla om ens familj, utan även släkt, vänner och 

familjevänner ingår i denna kategori som familjens väg inom Säkerhetspolisens antagande.  

IP1 nämner även att han hade kompisar som också hade dessa värderingar och denna syn som 

den rätta vägen att gå i livet. Det är även vanligt att dessa individer lever i isolerade miljöer, 

vilket IP1 ger en tydlig bild av när han berättar att det var det enda synsättet man hade 

eftersom det var det enda han i princip visste om och hade kännedom om. Förutom mamman 

och storebrodern, umgicks IP1 dessutom bara med likasinnade individer som drogs åt samma 

riktning som han själv gjorde. IP1 nämner att han heller inte hade tillgång till någon litteratur 

hemma och i de tidigare citaten om skolgången menade han att skolan enligt mamman, ansågs 

vara något åt folk som dyrkade staten och att barnen därför borde strunta i skolan. Utifrån 

denna väg in till extremism som kallas för familjens väg in, kan vi se tydliga likheter med IP1 

och det förklarar mycket för oss gällande de bakomliggande faktorer om hur han på så sätt 

började bli radikal och slutligen anslöt sig till en våldsbejakande högerextrem organisation. 
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Det har pågått redan när IP1 var mycket liten eftersom han växt upp med dessa åsikter och 

synsätt.  

Nedan presenteras och diskuteras IP2:s berättelse. 

IP2 

” (…) Dem e ju ganska invandrarfientliga över lag där jag växte upp… Min pappa var väldigt 

rasistisk redan när jag var liten, när jag var sex år så hade vi varit i Jönköping så på väg hem 

åkte vi förbi ett ställe som hette Södra Ryd och det tyckte jag var lite roligt då för det finns ett 

ställa här i Karlstad som heter Rud så jag frågade ju om det var Karlstad människor som 

bodde där… så sa han ba då att det var svartskallar som våldtar och rånar där. Och jag fattade 

ju inte vad han pratade om och blev rädd då”.  

”När jag var 12 hittade jag en skiva som jag ville lyssna på och som jag byggde en identitet 

kring på och jag tyckte jag var stolt som var svensk och jag hade ju inga kompisar då så den 

där skivan fick ju bli min identitet... Nationalismen och det tänket asså. Och genom det tog 

jag kontakt med en snubbe och då fick jag fler skivor och vi blev kompisar. Så då började jag 

klä mig som honom och lyssnade på vitmakt musik och jag tog min första fylla med honom. 

Sen gick jag med i Nationalsocialistisk front när jag var 14 år. Asså den här snubben jag 

träffade då han var ju ganska poppis och cool då så då fick jag ju status genom honom. (…) 

Jag började hitta kompisar jag kunde umgås med.”  

” (…) Asså först var det ju hela det identitets sökande liksom och det var ju roligt liksom vi 

festade och slogs, asså det var ju kul liksom. Och sen med allt snack i det här som e där hela 

tiden så började jag ju tycka likadant tillslut, asså man blir ju som man umgås liksom. Och sen 

lyssnade jag bara på vitmakt musik hela tiden så att eh asså jag fick ju bara den bilden, det var 

den enda bilden jag kände igen liksom o tillslut blir man övertygad i det... och då gick jag 

med. Och jag gick på ett informationsmöte och kände igen det han pratade om och tyckte 

liksom okej såhär tycker jag också faktiskt och då gick jag ju med där då… och sen började 

jag kalla mig nationalsocialist.” 

IP2:s berättelse tyder på att det fanns en del rasistiska framtoningar och värderingar från 

pappans håll. Han berättar även att hans mamma inte hade dessa värderingar och att det 

endast var pappan som var fientlig mot invandrare. Men eftersom jag redan analyserat detta i 

föregående IP1s analys kommer jag att fokusera på sökandet efter en identitet och 

samhörighet. IP2 har därmed en blandning av två vägar in till extremismen enligt BRÅs och 

Säkerhetspolisens undersökning. Kontaktsökarens väg (BRÅ, 2009:18) omfattar individer 

som söker sig till samhörighet, att få kunna känna sig delaktiga i något. Den sociala 

gemenskapen är en stor saknad hos dessa individer. Då IP2:s liv präglats av mobbning och 

utstötthet under hela sin barndom fann han äntligen vänner, personer som var medlemmar i 

våldsbejakande högerextrema organisationer och som kom att påverka IP2. Men viljan efter 

vänskap och social gemenskap var större än att kunna upptäcka att våldsbejakande 

högerextrema miljöer kanske inte var den rätta vägen att gå trots allt. Identitetssökande och 
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saknaden efter samhörighet blev en avgörande faktor för hans radikalisering. Utagerarens väg 

in till extremismen (Säkerhetspolisen, 2010: 43) handlar om osäkerhet och utstötthet. De 

sociala och psykiska problemen en individ har kan bidra till att försöka hitta en identitet. Den 

ideologiska övertygelsen och det politiska intresset kommer därför i efterhand med tiden, 

vilket IP2 uttrycker tydligt när han själv menar att identitetssökande var grunden för 

radikaliseringen. Med tiden började han ta in ideologin och tillslut blev den en del av honom, 

eftersom det var det enda han kände till.  

Blumer (1969: 2) menar att vi människor skapar vår identitet i samband med de interaktioner 

vi har och att vi tenderar att agera olika mot saker och ting på grund av hur betydelsefulla 

sakerna är för oss. IP2 fann sig själv genom att söka sig till människor som accepterade 

honom och där han för första gången kunde känna samhörighet och att han var en del av 

något, vilket han aldrig känt förr eftersom att mycket av hans liv har präglats av mobbning 

och utanförskap. Blumer (1969:2-3) menar även att det finns en länk mellan människans 

beteende och sociala faktorer och att faktorerna bär ansvaret över människans beteende och 

att människans beteende blir ett resultat av dessa faktorer. Faktorerna ur sociologisk synvinkel 

kan bland annat handla om den sociala positionen, normer och värderingar, den sociala rollen 

och status. IP2:s tidigare beteende kan vara ett resultat av saknaden av dessa olika faktorer 

och för att söka sig efter dessa faktorer dras han in i den våldsbejakande högerextremistiska 

miljön där han tillslut finner sig en passande identitet. Sökandet efter att hitta sig själv och 

finna identitet och samhörighet är något som ter sig gemensamt för IP1 och IP2. Detta är 

tämligen en vanlig företeelse för extremister som jag lärde mig under min praktikperiod på 

den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Oftast har extremister varit 

vilsna i sin identitet innan de tillträder extrema miljöer och vägen dit har kantats av att finna 

en identitet och samhörighet med andra människor eller till en särskild grupp.  

Nedan följer en presentation och diskussion av IP3:s berättelse.  

IP3 

Man började ju se liksom i tidningarna hur det var liksom såhär mer eller mindre 

gänguppgörelser på stan och såhär… och nånstans så drogs man väll lite åt det där och tyckte 

det var lite coolt va … men samtidigt förstod man ju själv liksom att dem konflikterna vi hade 

med andra ungdomar liksom att varför inte bara löpa linan fullt ut liksom och ta på sig dem 

där kängorna och sparka tillbaka. Och det blev ju liksom mycket det där att man brukade köpa 

mycket av dem, vad ska man säga … högerradikala eeh… planmodellerna som pumpades ut 

liksom. Då var det ju liksom en ny demokrati (…)”.  
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”Man såg liksom sociala försämringar i samhället så asså då fick ju invandringen skulden för 

mycket. Eh asså liksom… man köpte ju mycket av det där, det blev ju enkelt och se. Eh men 

däremot så jag var ju radikal på mitt sätt o drogs ju mer åt vad ska man säga… SD liknande 

ideal men kanske mer åt dåtidens vänster liksom. Man ville ju möta dem på gatan och 

organiserade sig tillslut och då var man ju runt 16 år kanske.” 

IP3:s berättelse om övergången till att bli radikal och högerextremism vilar på det politiska 

intresset som växt fram genom upplevda konflikter och orättvisor. Denna väg in till 

extremismen placerar sig i utagerarens väg, IP3 nämner att han kände sig lockad till 

konflikter och våldsamheter och menade att det var något som var coolt. Utagerarens väg 

handlar om en väg in till extremismen genom att individer upplevt orättvisor i samhället och 

på så sätt känner sig svikna av samhället. Spänningen och till viss del grupptillhörigheten är 

det första som vanligtvis lockar individerna, den ideologiska övertygelsen och det politiska 

intresset kommer därför med tiden.  

Radikaliseringsprocessen för IP3 kan ha haft en stark start redan från hemorten, som han 

beskriver som en väldigt sluten ort uppdelad i arbetarklass och överklass. Med tiden blev 

umgänget ett eget gäng och intresset och det ökade engagemanget ledde till att han blev mer 

och mer involverad och slutligen övertygad högerextremist. Shaw och McKays teori om att 

stadsdelar och medborgare har en inverkan på individen är även intressant att applicera på 

IP3:s berättelse för att försöka förstå hur denna situation kan ha uppstått. Shaw och McKay 

(2007:192) menade att Chicagos stadsdelar med hög frekvens av brottslig aktivitet 

karaktäriserades av ett antal olika saker. Dessa stadsdelar omfattades bland annat av mycket 

familjer som levde på sociala hjälpmedel, få hus som var köpta och ägda av människor samt 

en hög frekvens av vuxen kriminalitet och skolkningar från skolor. Detta menar Shaw & 

McKay kan ha en inverkan på hur människor beter sig. Vidare visade studien på att de 

områden som omfattades av en hög ekonomisk status hade därmed en lägre frekvens av 

kriminalitet och majoriteten av invånarna i dessa områden hade mer konventionella 

värderingar och attityder. I de områdena med en låg ekonomisk status var den kriminella 

aktiviteten hög och invånarnas värderingar, normer och uppföranden var inte en 

majoritetsaspekt. Invånarna i sådana områden erhöll därmed inte en gemensam konventionell 

syn på livet, beteende, normer och värderingar. Barn som till exempel intervjupersonerna som 

växer upp i sådana områden lär sig därför inte konventionellt tänkande och uppförande 

(Newburn, 2007: 192-193). IP3:s syn på samhället var negativt där invandrare fick skulden 

för mycket av de tråkigheter han upplevde. Vad det gäller det presenterade citatet ovanför 

tyder på att han försökte finna lösningar för att ”fixa” till samhället genom att börja dra sig till 
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ett mer extremt tänkande som inkluderade ett överdrivet nationalistisk synsätt. För att få mer 

belägg för Shaw och McKays teori angående stadsdelarna och kriminaliteten vill jag även 

hänvisa till tidigare citat jag presenterat där vi fått läsa samtliga intervjupersonernas 

berättelser om hur de levde och växte upp. Många levde i små samhällen med en hög grad av 

lågutbildade och låginkomsttagande invånare och där framförallt invånarna delade samma 

uppfattning, synsätt, normer och värderingar, det vill säga den extrema nationalistiska 

förhållningen och hatet mot invandrare. Som Shaw och McKay påpekar kan detta tyda på en 

inverkan till att begå avvikande och kriminella handlingar.  

6.4 Medlemskap  

Jag ville ta reda på hur dessa individer upplevde sin tid som aktiva högerextremister och som 

medlemmar i våldsbejakande högerextremistiska organisationer. Här är min tanke att få en 

överblick över samtliga intervjupersonernas historier kring de åren som medlemmar för att 

förstå hur ett sådant medlemskap fungerar. Jag kommer att presentera samtligas material i 

samband med teorin om subkulturer för att en få förståelse om livet i en våldsbejakande 

högerextremistisk organisation.    

IP2 

”Det kändes bra så att få vara med i nåt stort.. jag var ju ingen innan så blev jag nån plötsligt 

så det kändes bra, ingen kunde trampa mig på tårna längre så asså aah jag fuckade ju upp mitt 

liv.”  

Vad jag ville få fram i detta tema är att försöka belysa hur medlemskapet påverkade deras liv 

och på vilket sätt de kände sig viktiga, samt på vilket sätt de upplevde att de gjorde någon 

nytta med hjälp av teorin om subkulturer. Här påvisar IP2 att han äntligen känner sig viktig 

och behövd och påpekar även att han förstörde sitt liv. Eftersom livet i subkultur ser 

annorlunda ut är det viktigt att klarlägga vilka aspekter det tillförde i intervjupersonernas liv. 

Jag ska härmed försöka ge en bakgrund till hur dessa individer upplevde subkultur i samband 

med medlemskapet i organisationerna. Att växa upp inom arbetarklassen är en helt annan sak 

än att växa upp i medelklassen, eftersom själva livsstilen skiljer sig markant från andra typer 

av normer och värderingar (Hilte, 1996: 82). I samband med de svårigheter arbetarklassen har 

framkallas därmed den kriminella aspekten som används som en kollektiv lösning för allt. 

Hilte (1996: 83) menar att arbetarklassens moraler och värderingar oftast är motsatsen till 

medelklassens. Arbetarklassen rättfärdigar sina kriminella avvikande beteenden och 

handlingar. Den kriminella livsstilen betraktas därför inte som något felaktigt. På så sätt 
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upplever ungdomarna inom arbetarklassen att de har en möjlighet att kämpa emot 

medelklassen och höja upp sig själva.  

En kriminell subkultur omfattas av olika kategorier som kan förklaras utifrån sex olika 

punkter. En av dessa punkter benämns som icke-nyttoinriktad och förklarar att ungdomarna 

inom dessa kulturer endast är ute efter det nöje och status de brottsliga handlingarna ger 

(Hilte, 1996: 83). En annan punkt som kallas negativistisk handlar om de normerna och 

värderingarna inom den kriminella subkulturens värld. Den kriminella subkulturen omfattas 

av normer och värderingar som utgör motsatsen till det konventionella samhällets normer, 

moraler och värderingar (Hilte, 1996:83). Det är en viktig punkt att förstå inom teorin om 

subkultur. Intervjupersonerna har levt under andra omständigheter och fått lära sig andra 

normer, synsätt och beteenden som medlem. Som jag tidigare nämnde har samtliga individer 

uttryckt hur de såg på världen, orättvisorna, klassmakten och det så kallade raskriget om att 

bevara den svenska nationaliteten och hur detta utgjorde en slags grund för deras normer och 

värderingar. Subkultur kännetecknas av att de åtskiljer sig ganska markant från det 

konventionella samhällslivet och samhällssynen. 

IP1 

”Vi sökte oss in i frivilligbefälsutbildning som är en ungdomsorganisation och där fick man 

också vapenträning inför vad man kallar för raskriget. (…) man kartla politiska motståndare 

och det visade sig att det var allihop tillslut. Riktade aktioner mot vissa individer typ 

socialdemokrater asså slå sönder brevlådor lr kasta sten mot fönster och såna här saker.” 

IP3 

”Vellinge var ju lite annorlunda, mm väldigt mycket klassmakt ooh ee.. vi ungdomar som var 

arbetarklass vi hängde mycket ihop, vi brydde oss inte så mycket om em överklassen helt 

enkelt. Vi brydde oss inte om överklassen helt enkelt så vi kunde distansera oss o det var 

mycket rebellstatusar.” 

 

Medlemskapet i grupper såsom våldsbejakande högerextremistiska organisationer har en 

betydande inverkan på medlemmarnas självuppfattning. En subkultur har utvecklats i de 

våldsbejakande högerextremistiska organisationer som vi kan se, där samtliga 

intervjupersoner tillträtt och livssynen ska vara likadan för alla. Medlemmarna såsom dessa 

tre intervjupersoner i de högerextremistiska grupperna lär sig att rättfärdiga de otillåtna och 

brottsliga handlingarna och beteendena (Hilte, 1996:128). Människor som inte kan hitta en 

plats i samhället och som upplever att de inte har någon status i samhället finner därför gänget 

som ett fungerande sätt att uppnå en plats och få en status. Status uppnås genom att arbeta 

hårt, visa respekt och lojalitet (Newburn, 2007: 197).  
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IP2 

(…) Asså jag tycker ju om och starta projekt och sånt så jag ville ju bygga upp ett stort 

nätverk och bli störst i denna värld liksom och få så många grupper och medlemmar med sig.” 

IP1 

”(…) Det var en väldigt bra gemenskap sådär och man umgås väldigt tajt det var sällan att 

man var själv nån gång... Skulle man käka någonstans eller göra något så delade man alltid på 

pengar så att alla skulle kunna få en del och hade man slut på propaganda så fanns det nån 

annan som hade och man kunde lägga ihop tillsammans då så man kunde köpa tillsammans… 

på så sätt asså var det en väldigt intim kompisgrupp också så att man tyckte ju hela tiden att 

man gjorde rätt och alla andra var dumma i huvudet.” 

IP1 

”(…) Liksom kläderna och så och vi var tydliga med vart vi stod och klara med våra åsikter så 

alla visste ju liksom.” 

IP3 

”Det var en internationell grupp. Det var ju ganska grovt det var ju en militant rörelse och vi 

hade ett synsätt där vi skulle ta bort dem vänster radikala från gatorna. Och vi bedrev ju 

extremt mycket aktioner på gatorna liksom. Så det var ju väldigt våldsamt, mycket slagsmål 

och kravaller.

IP1 

”Man satte upp klistermärken och håller koll på rekrytering för andra medlemmar också. Det 

här var ju liksom en mer kamp grupp med väldigt mycket med aktioner och propaganda [t.ex. 

flygblad, klistermärken och musik] och sådär, samtidigt skulle vara beredd på och försvara sig 

även om det handlade om misshandel i många fall.” 

IP3 

”(…) Framförallt så var det ju etniska konflikter vi hamnade i med ungdomar från Trelleborg 

och Malmö, det bodde ju inga invandrare i hemorten, inga alls ne ne. Vi var ju en kärna där 

liksom på tio femton man som växte upp liksom och sen började vi ju tidigt där attraheras mer 

av den här... vad ska man säga… skinheads liksom på början av 90-talet. 

 

Av materialet som presenterats i detta och föregående kapitel kan vi tydligt se en stark länk 

till subkulturen som kallas för skinheadskulturen från England. Faktumet är att de svenska 

våldsbejakande högerextremistiska organisationerna växte fram ur 1960-talets 

skinheadskultur i England, då skinheads började etablera sig (Alm, 2014:32). Vidare berättar 

intervjupersonerna hur de brukade arbeta inom organisationen och vilka uppgifter de hade 

som medlemmar. Newburn (2007: 202-202) skriver om den engelska subkulturen skinheads 

under 1960-talet och hur de markerade vilka de var genom att klä sig och bete sig på ett 

särskilt sätt. Skinheadskulturen ansågs även vara den mest aggressiva gruppen och 

kännetecknades av sin rasism och tron på det traditionella. Minoritetsgrupper, homosexuella 

och hippies var därför måltavlor för skinheads. Ofta har medlemmarna rakat hår, svarta 

kängor och bomberjackor för att markera att de tillhör en grupp. Skinhead är en typisk form 
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av subkultur där man markerar tydligt vart man står och vem man tillhör med hjälp av att 

klädseln och utseendet ska se ut på ett särskilt vis för samtliga medlemmar i gruppen, eller om 

man vill kalla det för gänget eller organisationen.  

Av materialet jag presenterat i detta kapitel kan vi konstatera att det finns en ökad risk för 

likasinnade individer med andra normer och värderingar och som upplever att de inte platsar 

någonstans i samhället att tillträda subkulturer i form av t.ex. våldsbejakande högerextrema 

organisationer. Här har individerna fått möjlighet att utveckla sig själva och uppnå status och 

känslan av samhörighet. 

7. Slutsats och avslutande diskussion 

Intervjupersonerna har en del gemensamt som kan ha varit betydande för att förstå 

radikaliseringen, tillträdandet och medlemskapet. Samtliga intervjupersoner är uppväxta i 

områden med en stark och tydlig framtoning av invandrarfientlighet. Två av 

intervjupersonerna är även uppväxta med föräldrar och syskon vars rasistiska värderingar och 

livssyn inte går att undkomma. Familjen och hemmatrakterna har haft en tydlig inverkan på 

individerna, vilket har medfört att de redan som mycket små fått höra och uppleva hur 

invandrare fått skulden för familjernas svårigheter och för de sociala försämringarna i 

samhället. Vidare har samtliga intervjupersoner haft svårigheter under sin uppväxttid som är 

viktiga att belysa. IP1:s uppväxt kantades av ekonomiska svårigheter och fick det förklarat för 

sig att det var invandrarnas fel. Två av intervjupersonerna har haft neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning problematik, vilket präglat deras barndom och uppväxttid med 

svårigheter de mött i skolan, med sig själva och hos olika myndigheter. En av 

intervjupersonerna nämner att mobbningen varit ett stort besvär i livet och har orsakat 

utstötthet och fått honom att begå dumma och busiga saker, som han själv benämner det. En 

av intervjupersonerna nämner även att han växt upp i ett så kallat missbrukarhem, som lett till 

tråkigheter och emotionella problem för honom och hans familj.  

På grund av dessa faktorer blev skolgången inte lyckad för intervjupersonerna. Skolk och 

avhopp skedde i en tidig ålder för samtliga. Intresset att läsa böcker på egen hand förekommer 

bland båda intervjupersonerna. Intresset för fotboll har funnits men är inget som 

vidareutvecklats. Individerna har i en tidig ålder börjat festa väldigt mycket, flera dagar i 

veckan, vilket lett till alkoholmissbruk. Vi kan konstatera att individernas liv kantats av en hel 

del sociala problem präglat av bland annat psykisk ohälsa, mobbning, missbruk, ekonomiska 

problem och dåliga familjeförhållanden.  
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När det gäller radikaliseringen och medlemskapet har individernas engagemang i 

högerextremistiska värderingar och livsstil börjat med att lyssna på vit-makt musik och läsa 

vit-makt litteratur. Dessutom har nyfikenheten och intresset dykt upp redan i hemmamiljön, 

det vill säga i familjen. De har även umgåtts med personer som dragits åt samma håll. 

Samtliga har tyckt att fasaden som högerextremist verkat coolt, det vill säga att få festa 

mycket, att umgås med ett coolt gäng, att få en status och att synas och höras. Sökandet efter 

status och identitet har även uttryckts i intervjuerna. Samtliga har uttryckt att de tyckt att 

högerextremismen varit den enda rätta vägen att gå.  

Medlemskapet i de våldsbejakande högerextremistiska organisationerna har givit dem en 

identitet, en stark status och motverkat mobbning och ensamhet genom olika uppgifter de haft 

som medlemmar och genom vännerna de skaffat sig. De har fått en roll i organisationerna och 

fått göra saker för organisationen genom att sprida propaganda, delta i demonstrationer, slåss 

mot fiender och delta i olika slagsmål. Vänner har hittats och en stark gemenskap har uppstått 

i gruppen, vilket jag uppfattar har fått dem att stanna kvar länge i organisationen. Samtliga 

individer uttrycker att det pågått mycket våld under deras tid som medlemmar. Alla har varit 

med om en hel del slagsmål och kravaller, och en av intervjupersonerna har även varit 

inblandad i vapenträning. Våldet har därför varit en central del av medlemskapet i de 

våldsbejakande högerextremistiska organisationerna.  

Det finns flera bakomliggande faktorer som kan ha haft en betydande inverkan på att dessa 

individer radikaliserats och tillträtt våldsbejakande högerextremistiska organisationer. Det går 

inte att endast peka ut en eller två avgörande faktorer då det handlar om flera olika orsaker 

som tillsammans kan ha haft bildat en effekt.  

Jag har genomfört tre intervjuer som gjort det möjligt för att kunna besvara mina 

forskningsfrågor. Under denna undersökning har mina kunskaper berikats mycket och jag har 

fått en bättre och bredare förståelse om våldsbejakande extremism, men framförallt om 

våldsbejakande högerextremism. Jag vill även passa på att belysa en del likheter från min 

tidigare studie gällande islamistisk våldsbejakande extremism. Majoriteten av de som anslöt 

sig till ISIS levde under sociala och ekonomiska problem. Bristen på sociala band var mycket 

tydlig, många av de individer jag studerade levde i en slags utanförskap från samhället och 

själva samhällslivet.   



34 
 

Vidare forskning skulle kunna inrikta sig på hur samt varför individer väljer att hoppa av de 

rörelser de tillträtt. Hur avradikaliseras en individ och vilka bakomliggande orsaker kan ha en 

inverkan på detta fenomen? Min första tanke redan från start var att studera detta fenomen 

också, jag hade även samlat in material för det under mina intervjuer där fyra av frågorna 

behandlade detta ämne. Men under arbetets gång insåg jag att det skulle bli ett alldeles för 

stort arbete för en C-uppsats. Jag skulle jätte gärna vilja göra en fortsatt studie inom detta 

område eftersom kunskapen inom detta område behöver breddas. Ytterligare studier är därför 

nödvändiga och man skulle därför kunna fokusera på avradikaliseringen, avhoppandet och hur 

de före detta extremister lever idag. 
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9. Bilaga - Intervjuguide  

 

Forskningsfrågor: 

- Vad finns det för bakomliggande faktorer till att människor tillträder våldsbejakande 

högerextremism? 

- Hur upplever dessa individer medlemskapet de tillträtt? 

 

Intervjufrågor: 

1. Berätta lite om din barndom, hur var du som elev i skolan? Hade du vänner? Pluggade du 

mycket? Skötte du skolan väl? 

(barndom/skolan)  

2. Hur var din relation till din familj som liten?  

(Familj) 

3. Vad brukade du göra på fritiden som ung grabb? 

(aktiviteter/fritidsintressen) 

4. Hur står din familj till rasism, extremism? 

(Familj) 

5. I vilken ålder började du radikaliseras tror du? Eller var det något som du upplevde redan 

hemma som liten?  

(Radikaliseringsprocess) 

6. Umgicks du med vänner som hade extrema åsikter också? 

(vänskapskrets) 

7. När gick du med i gruppen? 

(Radikaliseringsprocess) 

8. Varför gick du med? 

(ytterligare orsaker) 

9. Vad gör man som aktiv/medlem i en sådan extrem grupp? Hur går det till, vad har man för 

ansvar? 

(medlemskapet) 

10. Genomförde ni manifestationer, upplopp, slogs ni eller vad gjorde nu under din tid i 

extrema gruppen? 

(medlemskapet) 

11. Hur kändes det att vara med i gruppen?  

(medlemskapet) 


