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Abstract 
More violent radicalization processes have occured recently in our swedish communities. The prob-

lem of people being radicalized is the threat. Being radicalized is a long and complex process, 

which means that an individual's core values are transformed from socially accepted to so extreme 

that he can perform true acts of terrorism. Part of the process of radicalization are terrorism trips in 

order to meet like-minded, therefore, this essay uses the report 2015/16: JuU17. Based on the report 

this essay compares the positioning of Moderaterna and Socialdemokraterna standings against the 

reports suggested proposals. To structure the positioning of the parties an analysis schedule were 

constructed. Using the analysis schedule parties positions can be described. The descriptions are 

explained by John W. Kingdon theory. A comparison between the two parties can easily be located 

with help from the schedule. Parties ideas for further criminalization is so similar that only one sug-

gestion separates them, Moderaterna want to take a closer look at the changes in the law in order to 

streamline the legal system. The parties positionings can be explained with the help of various au-

tonomous components who cooperate in critical junctures in order to address problems like violent 

radicalization processes.  
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1. Radikaliseringsprocessens hotbild   
Islamiska staten, Al-Qaida och Boko Haram är exempel på internationella terrororganisationer som 

sprider skräck och förtvivlan. Terrororganisationer är sammanslutningar av individer som genom-

gått en process av våldsbejakande förvandling. Förvandlingen är en form av rekrytering som går 

under namnet radikalism. Att radikaliseras är ett diffust fenomen men är i korta drag den process då 

en individs grundsyn övergår från socialt vedertagen till extrem. Resultatet av en förändrad grund-

syn blir en individ beredd att planera och genomföra faktiska terrorhandlingar. Det är viktigt att 

särskilja radikalism och terrorism, då den förstnämnda är processen som leder fram till den sist-

nämnda. Att organisationer likt IS förekommer är bevis på att den våldsbejakande radikaliserings-

processen finns i dagens samhälle. Problemet med att individer radikaliseras är den medförande 

hotbilden som tillkommer, och eftersom radikalism förekommer i Sverige finns även en hotbild 

(Nordén. 2011: 22). Hurdan hotbild som finns bestäms av Säpo i en graderad skala från 1-5. Efter 

terrorattentaten mot Paris 13 november 2015 höjde Sverige terrorhotet till nivå 4. Nivå 4 betyder, 

”sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är hög” (Svahn, Wierup & 

Delin. 2015). Hotbilden har sjunkit till nivå 3 men faktum kvarstår, det finns en hotbild mot Sve-

rige. En vedertagen association är att hotbilder förknippas med terrorism men för att förhindra 

terrorism krävs det att man motverkar problemet från grunden, det vill säga den våldsbejakande 

radikaliseringsprocessen som leder fram till terrorism. Att radikaliseras är en lång process som in-

nehåller flertalet steg innan man är en ”fullfjädrad” terrorist, vilket betyder att det finns många steg 

att motverka i förhindrandet av terrorism. Ett sådant steg är genomförandet av terrorismresor för att 

ansluta sig till likasinnade. Ett sådant problem illustreras i Uppdrag gransknings avsnitt från 18 

februari 2015 om IS-krigaren Adam. 

 

” Idag finns ingen lagstiftning i Sverige som kan stoppa personer som vill resa för att ansluta till 

Islamiska staten. Det finns exempel på personer som kommit tillbaka till Sverige och vårdats för 

sina krigsskador, för att sedan resa tillbaka och strida. Adam är en av dem. I Sverige besöker Säpo 

personer som vill göra jihad. Adam är en av dem som fått besök. Säpo vet att han tänker åka till-

baka och har bett honom att tala om när han åker. ” (Youcefi. 2015). 

Citatet illustrerar en svensk rättssbrist. En brist med anledning av att individer tillåts att resa fritt, 

oavsett destination. Rättsbristen blir ett hot med anledning av att det är en del av den våldsbeja-

kande radikaliseringsprocessen och att andra västländer kan tappa förtroendet för Sverige och slutar 

att bidra med, exempelvis, underrättelsesamarbete till organisationer likt SÄPO och MUST. 
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Moderaternas - och Socialdemokraternas positionering kring bet. 2015/16:JuU17 ”ett särskilt 

straffansvar för resor i terrorismsyfte” kommer att granskas och därför blir undersökningen statsve-

tenskapligt förankrad. Partiernas positionering kommer att jämföras för att lokalisera eventuell vari-

ans i deras ställningstagande till problemet. Studien kommer även att delge en potentiell förklaring 

på varför partiernas positionering kan te sig som den gör. Moderaterna och Socialdemokraterna 

valdes med anledning av deras inflytande i det svenska parlamentet, i kombination med att de van-

ligtvis besitter skiljemeningar gentemot varandra, med anledning av att de placerar sig i varsitt par-

tipolitiskt block. Med anledning av deras skiljemeningar är det intressant att undersöka hur de posit-

ionerar sig i en allvarlig fråga som radikalism. Tillsammans innehar de 197 av 349 mandat, vilket 

betyder att de tillsammans utgör en majoritet i riksdagen (Riksdagen). Undersökningen är såväl 

inom - som utomvetenskapligt relevant, med anledning av att studiens analys förhåller sig till två 

liknande undersökningar samt utifrån en personlig betraktelse om problemets aktualitet (Esaisson, 

Giljam, Oscarsson & Wängnerud. 2012: 31). Ämnet är aktuellt eftersom den våldsbejakande radika-

liseringsprocessen existerar och gör sig påmind på sociala medier, i nyhetstidningar, i diskussioner 

etcetera, men även utifrån kunskapen om dess avsaknad av moraliska begränsningar som resulterar 

i att Sverige inte kan garanteras att undanvaras från eventuella angrepp (Bergström & Boréus. 2012: 

33). 

 

1.1 Syfte 
Studien syftar till att undersöka likheter och skillnader i Moderaternas - och Socialdemokraternas 

positionering gällande politiska förslag om att motverka den våldsbejakande radikaliseringsproces-

sen. För att uppnå syftet kommer undersökningen att klargöra hur de två partierna har positionerat 

sig i frågan i en av riksdagens utskottsberedningar. Efter att ett klargörande har skett kring partier-

nas positionering så ska förståelse skapas för den process som ligger till grund för partiernas posit-

ionering. För att kunna förklara partiernas positionering har John W. Kingdons teori ”agenda, alter-

natives, and public policies” används. Undersökningens målsättningen är att beskriva och förklara 

Moderaternas - och Socialdemokraternas positionering kring motverkandet av den våldsbejakande 

radikaliseringsprocessen. (Esaisson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud. 2012: 89). Med anledning av 

studiens syfte blir resultatet en ökad kunskap om det politiska systemet som strävar efter att mot-

verka den våldsbejakande radikaliseringsprocessen. 
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1.2 Frågeställning 
1 // Hur positionerar sig partierna i motverkandet av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen? 

2 // Hur ser Moderaternas positionering, i motverkandet av den våldsbejakande radikaliseringspro-

cessen, ut i jämförelse med Socialdemokraternas? 

3 // Hur kan vi förstå partiernas positionering i motverkandet av den våldsbejakande radikali-

seringsprocessen? 

Frågeställning 1 och 2 syftar till att lokalisera partiernas positionering kring motverkandet av den 

våldsbejakande radikaliseringsprocessen utifrån justitieutskottet bet. 2015/16:JuU17. Frågeställning 

3 syftar till att ge en tänkbar förklaring på varför partiernas positionering i frågeställning 1 kan se ut 

som de gör, med hjälp av bet. 2015/16:JuU17, prop. 2015/16:78, den efterföljande debatten om för-

slag 17 och Kingdons teori. 

2. Avgränsning  
I avgränsningen presenteras och definieras de nyckelbegrepp som genomsyrar undersökningen. 

Begreppen definieras med anledning av att de är svårdefinierade begrepp som kan inneha olika me-

ningar mellan olika individer, och för att förstå studien krävs ett konkret språkbruk att förhålla sig 

till som bidrar med transparens. Utöver nyckelbegreppen kommer även textmaterialet att redovisas 

med anledning av att presentera vilket material som har används för att besvara frågeställningarna.  

• Att radikaliseras är en process där en individs åsikter, synpunkter och ideér förändras från nor-

mala till så extrema att hen är beredd att planera och genomföra faktiska terrorhandlingar. Radik-

alism kan ses som förvandlingen fram till precis innan en våldsbejakande terrorhandling är ge-

nomförd. En mer detaljerad beskrivning av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen, som 

undersökningen förhåller sig till, finns på sida 11 i tabell 1. (Hörnqvist & Flyghed. 2011: 5). 

• Terrorism är utförandet av våldsbejakande handlingar. Terrorism betyder att en indi-

vid/organisation är våldsbejakande eller hotar om våld i syfte att skapa inflytande i samhället. 

Terrorism kan ses som övergångsfasen från radikalism. (Peste. 2003: 16). 

• En hotbild är någonting som är socialt konstruerat och bottnar i allmänhetens medveten-

het/uppfattning om en handlings potentiella utfall (Eriksson. 2004: 15-16). 

• En idé är en tankekonstruktion om (i) en uppfattning om verkligheten, (ii) om en värdering av 

händelse eller (iii) en föreställning om ett beteende (Bergström & Boréus. 2005: 149). 

 

Undersökningen använder sig av följande tre texter, prop. 2015/16:78 ”ett särskilt straffansvar för 

resor i terrorismsyfte”, bet. 2015/16:JuU17 och debatt om förslag 2015/16:17. Propositionen är in-

tressant med anledning av att det är regeringens förslag på att förhindra terrorism och att förhindra 
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terrorism är detsamma som att förhindra individer från att radikaliseras, därav är propositionen ett 

förslag på att motverka den våldsbejakande radikaliseringsprocessen. För tillfället regeras Sverige 

av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Propositionen har skickats till justitieutskottet där förslaget 

har behandlats och resulterat i bet. 2015/16:JuU17. I betänkandet har samtliga riksdagspartier haft 

möjlighet att ta ställning till propositionen genom att yrka bifall, själv skriva reservationer eller ta 

ställning till reservationer som är skrivna av andra partier. I anslutning till betänkandet går det att 

utläsa såväl Moderaternas - som Socialdemokraternas positionering till de politiska förslag som 

läggs fram och därför är materialet relevant för studiens frågeställningar. Hurdana ställningstagan-

den som partierna besitter går även att lokalisera i den efterföljande debatten om förslag 

2015/16:17. 

3. Metod 
I följande del kommer undersökningens utformning att presenteras, dess praktiska tillvägagångssätt, 

vilka delar som har lokaliserats i textmaterialet samt en metoddiskussion. 

 

3.1 Forskningsdesign 
Studien har både en beskrivande - och en förklarande ambitionsnivå. Anledningen till kombination-

en grundar sig i frågeställningarna. Frågeställning 1 beskriver partiernas positionering, frågeställ-

ning 2 är en beskrivning av de svar som redogjorts i frågeställning 1 medan frågeställning 3 förkla-

rar varför svaren på frågeställning 1 ser ut som de gör. Det inledande steget i alla studier med en 

förklarande ambitionsnivå är beskrivande, därav kombinationen. (Esaisson et al. 2012: 26). För att 

möjliggöra en förklaring till varför partierna positionerar sig som de gör har en teori med empiriskt 

prövbara antaganden applicerats på svaren i frågeställning 1. Teorin appliceras på beskrivningarna 

men det är själva fallet med partiernas positionering som står i centrum, därav blir det en teorikon-

sumerande studie. (Esaisson et al. 2012: 37). Det är två partier, undersökningens analysenheter, och 

deras positionering gällande motverkandet av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen som ska 

jämföras mot varandra och därför blir det en komparativ fallstudie. Jämförelsestrategin som tilläm-

pas är MDS med anledning av att båda partierna sitter i det svenska parlamentet och har tagit ställ-

ning till JU:s beredning, men de tillhöra varsitt block vilket brukar betyda att deras grundläggande 

värderingar skiljer sig åt. MDS är intressant att tillämpa eftersom partiernas grundvärderingar van-

ligtvis skiljer sig åt och därför är det statsvetenskapligt intressant att se om studien kan bekräfta den 

hypotesen, i frågeställning 2. Undersökningen tillämpar kongruens eftersom att teorin ska försöka 

att förklara utfallet. I frågeställning 1 undersöks partiernas positionering som sedan ska förklaras 

med hjälp av den valda teorin. Med hjälp av kongruens ska ett harmoniskt samband lokaliseras. Det 



Anton Joelson      2017-01-08 
Institutionen för statsvetenskap     Linnéuniversitetet 
 

6 
 

som avses med ett harmoniskt samband är att partiernas positionering ska smälta samman med te-

orins empiriska antaganden. Tänk empirin och teorin som varsitt kugghjul, det som avses med ett 

harmoniskt samband är att kugghjulen klarar av att rotera mot varandra utan komplikationer. Teorin 

är viktig i studien men det är inte teorins förklaringskraft som är det primära, utan beskrivningen av 

fallet. Det finns andra arbetssätt än kongruens, exempelvis processpårning. Kongruens valdes med 

anledning av att studien är teorikonsumerande och därför ska teorin konsumeras i syfte att förklara 

empirin. I processpårning skulle partiernas positionering granskas ur en tidslig aspekt, något som 

jag anser vara problematiskt men anledning av att den våldsbejakande radikaliseringsprocessen är 

ett relativt nytt fenomen, vilket betyder att partierna inte har en lång historik kring problemet och är 

därför statsvetenskapligt ointressant. 

 

3.2 Idèanalys 
Som antytts i kapitlet 4 så används en textanalys. En textanalys handlar om att inhämta, redovisa 

och analysera texter. Frågeställning 1 använder textmaterialet i sig för att besvara frågeställningen 

eftersom partiernas positionering ska beskrivas. Jämförelsen kommer att besvaras i frågeställning 2, 

även den är en beskrivning av partiernas positionering. I frågeställning 3 kommer beskrivningarna 

av partiernas positionering att vara analysobjekten i sig, vilket betyder att frågeställningen inte syf-

tar till att beskriva positioneringarna utan att förklara dem. (Beckman. 2005: 1). Den variant av tex-

tanalys som har använts är en idéanalys, en vanligt förekommande metod inom statsvetenskapen. 

En idéanalys handlar om att lokalisera och bearbeta idéer hos de analysenheter som valts. (Beck-

man. 2005: 1). Undersökningen kommer att vara en beskrivande idéanalys. Detta kan te sig motsä-

gelsefullt med tanke på att den även har en förklarande ambitionsnivå men eftersom studien fokuse-

rar på att undersöka partiernas positionering och att svaren på frågeställning 1 ligger till grund för 

förståelsen, blir det en beskrivande idéanalys (Beckman. 2005: 52). Med anledning av att studien 

tillämpar en beskrivande idéanalys blir det primära syftet att beskriva - och det sekundära att för-

klara empirin (Beckman. 2005: 12-14). Det är en aktörscentrerad studie som handlar om partiernas 

positionering, därför blir Moderaterna och Socialdemokraterna de aktör som är centrala i undersök-

ningen (Beckman. 2005: 18). Utifrån idéanalysen som används finns vissa kritiska ställningstagan-

den som är viktiga att reda ut. Textgranskningarna härstammar från kvalitativa metoder och därför 

kan de resultat som presenteras i resultatredovisningen skilja sig från andras resultat, vid en eventu-

ell replikering. En tänkbara metod hade kunna vara samtalsintervjuer med analystekniken be-

greppsanalys, med anledning av att frågor hade kunnat ställas till partirepresentanter om deras syn-

sätt på viktiga begrepp såsom radikalism, terrorism eller hotbilder. Genom att ställa standardiserade 

frågor till partierna hade studien blivit desto mer legitim, med anledning av att båda partierna hade 
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fått möjlighet att besvara samma frågor istället för som nu, när jag som forskare tolkar textmateri-

alet. Anledningen till att intervjuer inte genomfördes är på grund av osäkerheten att få tag i partire-

presentanter. Det som menas med osäkerhet är att det inte finns någon garanti att partirepresentanter 

hade haft tid att genomföra intervjuer, vilket hade kunnat medföra veckor av potentiellt arbete i 

onödan. (Beckman. 2005: 31). Det finns andra tänkbara - och gångbara metoder såsom argumentat-

ionsanalys, diskursanalys etcetera, men anledningen till att just en beskrivande idéanalys har valts 

grundar sig i dess fruktbarhet när det kommer till jämförande studier. Med hjälp av en beskrivande 

idéanalys går det att på ett föredömligt sätt att redovisa likheter och skillnader mellan aktörerna. 

Eftersom undersökningen är av komparativ karaktär är det därför lämpligt att använda sig av en 

beskrivande idéanalys. (Beckman. 2005: 55). 

 

3.3 Operationalisering 
Hittills har undersökningens använda material redovisats, vilken form av textanalys som används 

samt idéanalysens beskrivande syfte. Nu kommer nästa del, nämligen den våldsbejakande radikali-

seringsprocessens operationalisering. Att operationalisera betyder att bryta ner ämnet till mätbara 

indikatorer i syfte att lokalisera specifika idéer, med anledning av att inte samla in överflödigt med 

empiri. (Esaisson et al. 2012: 55).  

• Indikator 1. Hur problematiserar partierna den våldsbejakande radikaliseringsprocessen i Sverige?  

• Indikator 2. Vilka motåtgärder anser partierna som lämpliga för att motverka den våldsbejakande 

radikaliseringsprocessen i Sverige? 

• Indikator 3. Vilken målsättning har partierna med sina föreslagna motåtgärder? 

Tre indikatorer har konstruerats utifrån studiens problemformulering, definition av vad en idé är 

och teorin som används. Indikator 1 och 3 klassas som idéer med anledning av att de bottnar i parti-

ernas uppfattning om verkligheten och indikator 2 därför att det är en föreställning om ett beteende. 

Teorin redovisas i detalj i kapitel 7 men indikatorernas relevans klargörs nu. Till synes kan indika-

tor 2 vara den enda frågan som är relevant för studien men anledningen till att övriga indikatorer 

konstruerades grundar sig i teorins beståndsdelar där var och en av dessa beståndsdelar kan förklara 

respektive indikator och sedermera förklara hela beslutsprocessen som ligger till grund för partier-

nas positionering. Teorin syftar till att möjliggöra en tänkbar förklaring på varför partiernas posit-

ionering är på ett sätt och inte ett annat. (Bergström & Boréus. 2012: 171). Mer om detta under ka-

pitlet 7 som behandlar det teoretiska ramverket. 
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3.4 Metodologisk betraktelse 
I följande del ska reflektioner, validitet, reliabilitet och en källdiskussion av textmaterialet redovi-

sas. En reflektion är att undersökningen har använt sig av kvalitativ metod vilket hade, vid en repli-

kering, kunnat resultera i att andra svar hade kunnat identifieras. En annan forskare hade kunnat 

välja att fokusera på andra delar av betänkandet, exempelvis särskilda yttranden eller jämfört partier 

som uppenbarligen skiljer sig mer åt än Moderaterna och Socialdemokraterna. Undersökningen 

gjorde avvägningen att bara förhålla sig till tydliga omröstningar som går att tolka entydigt i syfte 

att se partiernas positionering gällande konkreta lagförslag. Moderaterna och Socialdemokraterna 

valdes innan textmaterialet med anledning av att de är de två största partierna i Sveriges parlament 

vilket betyder att de vanligtvis har störst inflytande gällande lagförslag, på så sätt ansåg jag dem 

som mest statsvetenskapligt intressanta. Viktigt tillägg på frågeställning 3 är att teorin inte ska ses 

som den enda förklaringen på partiernas positionering utan som en potentiell förklaring.  

 

Reliabiliteten handlar om att en annan forskare ska, vid en replikering, uppnå samma resultat. Vid 

en eventuell replikering hade antagligen sakförhållanden förändrats, det vill säga att radikalismens 

definition förändras ständigt och då förändras även synen på radikalism vilket hade kunnat medföra 

en annan uppfattning om ämnet, som sedermera hade kunnat påverka utfallet av studien. Vidare, en 

annan forskare hade kunnat välja ett annat tillvägagångssätt med målsättningen att få en mer träff-

säker bild av partiernas positionering, som förslaget som presenterades i kapitel 5.2. Dessa faktorer 

påverkar studiens reliabilitet (Bryman. 2012: 390-400). Däremot uppfyller undersökningen forsk-

ningskravet på intersubjektivitet, det vill säga att studien genomgående förklarar varför respektive 

del är genomförd, vilket höjer reliabiliteten. Validiteten delas upp i extern och intern. Den externa 

validiteten ställer frågor om undersökningens generalitet. Som subtilt nämndes i syftet var målsätt-

ningen inte att applicera forskningsresultatet på övriga riksdagspartier och därför gör undersökning-

en inte anspråk på det. De slutsatser som presenteras baseras enbart på de aktörer som granskats. 

Den interna validiteten fokuserar på metodernas tillförlitlighet. Undersökningen använder sig enbart 

av en idéanalys. En kombination av metoder, exempelvis intervjuer och idéanalys hade höjt studi-

ens interna validitet men här gjordes avvägningen att i mån av tid var det lämpligt att enbart an-

vända en textanalys. (Bryman. 2012: 390-400). 

 

Studien förhåller sig till minnesramsan ädel-ost, som står för äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendens. Äkthet, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Textmaterialet är hämtat 

från regerings -, riksdags - och internationella samfundsorganisationers hemsidor. Samtliga källor är 

nationellt - och internationellt erkända och bör betraktas därefter. Med anledning av dess trovärdiga 

rykte har studien gjort avvägningen att källorna är de som de utger sig för att vara. Om källan är 
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oberoende eller tendentiös är desto mer komplext, med anledning av att delar av textmaterialet 

framförs av partirepresentanter i debatten. Det som ska sägas är att partirepresentanterna inte är 

oberoende utan talar, troligen, för partiets ståndpunkt. Med anledning av representanternas tenden-

tiösa ställningstagande gjorde undersökningen avvägningen att Ask och Redar talar åt Moderaternas 

- och Socialdemokraternas vägnar i debatten. Ytterligare faktor som kan ha spelat en avgörande roll 

för partiernas positionering är tidpunkten då textmaterialet upprättades. Materialet upprättades i 

slutet av 2015, bara några veckor efter terrorattentaten i Paris. Parisattacken kan ha varit en incident 

som påverkat partiernas positionering. Ytterligare aspekt behandlar textmaterialets aktualitet. Text-

materialet upprättades runt årsskiftet till 2016, det vill säga en kritisk tidpunkt för världen att ta 

ställning mot radikalism. Terrordåd har skett efter Parisattacken men inget i pariteten med det och 

därför kan samtidigheten ha gjort att partierna kände en starkare vilja att åtgärda problemet i början 

av 2016 än vad de känner i slutet. 

4. Forskningsbakgrund 
Forskningsbakgrunden är Madelene Anderssons examensarbete om terrorism i offentlig rätt och 

Flyghed med fleras rapport om radikalism och terrorism. Tidigare forskning används med anledning 

av att skapa förståelse för de rättsliga begränsningarna som kan ligga till grund för partiernas posit-

ionering gällande motåtgärder. Begränsningarna kommer att appliceras på partiernas positionering i 

analysen. Studien blir inomvetenskapligt relevant med anledning av att Anderssons - och Flyghed 

med fleras forskning bidrar med ökad kunskap om vilka potentiella rättsliga begränsningar som 

föreligger partiernas positionering. Flyghed med fleras rapport bidrar även med undersökningens 

definition av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen och varför undersökningens valda text-

material om terrorismresor är förankrat i radikaliseringsprocessen. 

 

4.1 Möjligheterna och lämpligheten att frånta terrorister deras medborgarskap 
Madelene Andersson skrev i sitt examensarbete i offentlig rätt om vilka möjligheter som finns att 

utvisa terrorister ur Sverige och möjligheternas lämplighet. Andersson problematiserar ämnet ge-

nom att poängtera att jihadistresor förekommer i Sverige och att vissa av dessa individer har svenskt 

medborgarskap. I ett tidigt skede förklarar Andersson vilka begränsningar som Sverige tampas med 

ur en rättslig synvinkel. Begränsningarna handlar om att Sverige inte besitter laga befogenheter att 

utvisa terrorister, oavsett om bevisningen är tillräckligt tydlig för att ge en fällande dom. Anled-

ningen till begränsningen grundar sig i Sveriges deltagande i statslöshetkonventionen, en konvent-

ion som handlar om att ingen individ får vara statslös, oavsett brott. Däremot finns det vissa rätts-

liga kryphål som Andersson diskuterar. Dubbelt medborgarskap är ett sådant kryphål, det handlar 
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om att en individ som har dubbelt medborgarskap kan fråntas sitt svenska medborgarskap med an-

ledning av att hen inte blir statslös. Vidare diskuteras lämpligheten med lagarna. Lämpligheten sätts 

i europeiska -, nationella - och internationella kontexter med hjälp av frågor rörande diskriminering, 

legalitetsprincipen etcetera. Avslutningsvis resonerar Andersson kring vilka rättsliga åtgärder som 

hon anser som mest lämpliga i Sverige. De lagförslag som diskuteras är att kriminalisera mera, om-

händerta pass och temporär utestängning. Förslagen diskuteras utifrån rättsliga principer och 

mänskliga rättigheter. Slutsatsen som Andersson personligen föredrar är att kriminalisera mer och 

hon poängterar att möjligheterna med att frånta terrorresande deras medborgarskap är en lång och 

komplicerad rättsliga process som är aktuell men utan konkreta åtgärdsförslag från det svenska par-

lamentet. (Andersson. 2015). 

 

4.2 Varifrån kommer hotet? 
I antologin rapport 2011:2 summeras terrorismens orsaker och hotbildernas realism. I det inledande 

kapitlet försöker författarna att kartlägga radikaliseringsprocessen. Processen sker i fyra steg. (Hör-

nqvist & Flyghed. 2011: 9-10). Inledningsvis omvandlas en individs grundsyn på samhället, däref-

ter identifierar sig individen med terrorismens målsättning, i tredje steget ansluter sig individen till 

likasinnade och det är det tredje steget som undersökningens textmaterial behandlar eftersom detta 

steg handlar om att ansluta sig till likasinnande, något som görs genom terrorismresor. I det slutliga 

steget befinner sig resultatet av en individ som besitter potentialen att planera och genomföra 

terrorattentat (Hörnqvist & Flyghed. 2011: 9). Varför individer radikaliseras beror oftast på att man 

upplever orättvisor i samhället. Upplevs orättvisor brukar man tala om två typer av orsaker, dels det 

kulturalistiska perspektivet och dels utanförskapsperspektivet, båda perspektiven resulterar i 

terrorism men grundar sig i olika orsaker (Hörnqvist & Flyghed. 2011: 7-9). Vidare i rapporten dis-

kuteras hotbildens realism. Hotbilden som radikalism medför beror främst på allmänhetens medve-

tenhet om radikalismens potential att medvetet nyttja våldsbejakande aktioner. Här jämför Nordén 

terrorns hotbild med hotbilden som trafikincidenter har. Skillnaden är att trafikincidenter oftast sker 

som en olycka medan terrorismen medvetet nyttjar våld i syfte att skada. (Nordén. 2011: 28). Av-

slutningsvis är det viktigt att delge att de laga befogenheterna som fanns att tillgå med under tiden 

denna rapport skrevs var lag 2003:148 ”lag om straff för terroristbrott”. En lag som av många upp-

fattas som bristfällig med anledning av dess diffusa innebörd, en innebörd som gjorde det svårt att 

nå en fällande dom. (Flyghed & Hörnqvist. 2011: 1). 
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1 // Pre-Radicalization 2 // Identification 3 // Indoctrination 4 // Action 

Motivation/conversion  
- Jilted believer 
- Acceptance seeker 
- Protest conversion 
- Faith reinterpretation 

Individual accepts the 
cause. 

Immersion into a group  
- Social 
- Terrorist 

Individual knowingly en-
gages in extremist activity. 

Stimulus 
- Self 
- Other 

- Increased isolation from 
former life 

- Begin to accept new 
social identity 

Strengthening social identi-
ty  
Increased vetting opportu-
nities  
- Training camp 
- Surveillance activity  
- Finance 

Operational activities of  
- Facilitation  
- Recruitment 
- Financing 
- Include 
• Preparation 
• Planning 
• Execution 

Oppertunity 
- Mosque 
- Internet 
- School 
- Employment 
- Prison 

Key component 
- Overseas experience 
- Religious training 
- Basic paramilitary trai-

ning 

Individual convinced that 
action is required to support 
the cause.  

- 

Conversion reinterpretation 
- No acton 

Acceptance - Propensity for 
action 

Conviction - Ready for 
action 

Terrorism - Implement 
action 

Tabell 1 - Radikaliseringsprocessen. Tabellen illustrerar radikaliseringsprocessens fyra steg, de steg som tillsammans 
bidrar med undersökningens förhållna definition av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen. Läs från vänster till 
höger. (Hörnqvist & Flyghed. 2011: 10). 
 

Tabellen redovisas med anledning av att skapa förståelse för varför textmaterialet har valts. Propo-

sitionen, betänkandet och debatten som klargjordes i kapitlet om avgränsningarna används med 

anledning av de berör radikaliseringprocessens slutfas, att ansluta sig till likasinnade, det vill säga 

”immersion into a group”. Textmaterialet behandlar individer beredda att genomföra – och finansi-

era terrorismresor samt att utbilda terrorister, tre punkter som finns med i indoctrination och action i 

tabellen ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anton Joelson      2017-01-08 
Institutionen för statsvetenskap     Linnéuniversitetet 
 

12 
 

5. Teoretiskt ramverk 
Följande del beskriver varför den valda teorin har valts. Teorin handlar om kollektiva beslutspro-

cesser. Inom samma teoritypologi existerar tre framträdande teorier som alla bidrar med tänkbara 

förklaringar på kollektiva beslutsprocesser. Beslutsprocess ett är den processrationella beslutsmo-

dellen och den delas upp i två subkategorier. Den ena kategorin handlar om att idéer centreras kring 

de beslut som fattas och den andra handlar om hur rationella beslut fattas ur en makt - eller 

förhandlingsaspekt. (Agevall. 1994: 106-107). Beslutprocess två är action rationality och handlar 

om de rationella debatter som förs innan ett beslut fattas, vilka beslut som fastslås och hur besluten 

implementeras. Debatter, beslut och implementering klassas inom action rationality som handlings-

beslut som grundar sig i rationellt agerande. (Agevall. 1994: 107-108). Process tre kallas Garbage 

can och förklarar att beslut tas beroende på tre olika strömmar. Genom att klarlägga strömmarna 

kan ett organisatoriskt samband lokaliseras och förklara varför en position yttrar sig som den gör. 

(Agevall. 1994: 109-110). Beslutsprocess ett och två grundar sig i aktörers medvetenhet om hand-

lingarna medan process tre innefattar ett synkroniserat - men omedvetet samspel mellan strömmar-

na som uppstår i kritiska lägen. (Agevall. 1994: 111). Med anledning av ovanstående stycke kom-

mer Garbage can-modellen att användas för att skapa förståelse om processen som ligger till grund 

för hur partiernas positionering kan te sig på den parlamentariska dagordningen. Belägg som stödjer 

att process tre är mest lämpad är att inga intervjuer har genomförts. Hade intervjuer genomförts 

hade det varit desto mer lämpligt att sträva efter att lokalisera medvetna samband, eftersom frågor 

hade kunnat ställas och därefter utvärderas. Ytterligare belägg är att undersökningen klassificerar 

den våldsbejakande radikaliseringsprocessen som ett kritiskt läge som kräver ett ställningstagande 

från det svenska parlamentet.  

 

5.1 Agenda, alternatives, and public policies 
Följande teori besitter en Kingdon-tappning av Garbage can (Soptunnemodellen) och används med 

anledning av att den kan bidra med att skapa förståelse för varför partiernas positionering ser ut på 

ett sätt och inte ett annat. Nedan följer huvuddragen av Kingdons teori, tätt följt av en motivering 

om hur teorin ska användas i analysen. Det är problem, deras väg in på politikens agenda och vilka 

alternativa lösningar som finns i beslutprocessen som Kingdons teori handlar om. Beslutsprocessen 

grundar sig i fyra steg. (i) vilka problem som placeras på den rådande agendan, (ii) vilka alternativ 

som existerar i sökandet efter lösningar, (iii) en auktoritet som besitter mandat att genomföra det 

slutgiltiga beslutsfattandet och (iv) att genomförda beslut ska implementeras. Kingdons agendateori 

berör främst punkt (i) och (ii) och de är dem undersökningen kommer att berör. En agenda är dag-

ordningen dit problem, som berör den rådande samhällsordningen, placeras. Det är till agendan som 
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varje politiker riktar sina blickar i jakten på att uppnå ett väl fungerande samhälle. Kingdon skiljer 

på två separata agendor, vardera med en egen innebörd. Regeringsagendan är dagordningen som 

besitter uppmärksammade ämnen och beslutsagendan är den dagordning där beslut fattas om de 

listade problemen. Regerings - kan ses som ett första steg innan ett ämne appliceras på beslutsagen-

dan. (Kingdon. 2011: 2-4). Kingdons agendateori är relevant för undersökningen med anledning av 

att riksdagens dagordning kan ses som den agenda dit blickar vänder sig i syfte att lokalisera rele-

vanta ämnen. Regeringsagendan kan ses som regeringen och sakkunnigt utskott som tillsammans 

lyfter deras främsta förslag kring ett ämne, som därefter äntrar beslutsagendan. Beslutsagendan kan 

ses som riksdagens kammare där faktiska beslut tas. (Kingdon. 2011: 2-8). 

 

Kingdon förklarar processen som ligger till grund för varför ett problem äntrar agendan och hur 

problemet kan lösas. Kingdon talar om tre faktorer som är viktiga att redovisa i syfte att kunna för-

klara hur beslutsprocessen med en agenda och potentiella lösningar kan avgöra hur partier position-

erar sig gällande ett problem. Faktor ett behandlar vilka aktörer som är involverade, faktor två inne-

fattar de processer som förespråkar vilken agenda-setting som ska implementeras och faktor tre 

innefattar vilka lösningar som finns till förfogande när det kommer till att åtgärda problemet. I fak-

tor ett skiljer Kingdon på aktörer som befinner sig innanför parlamentet och de som befinner sig 

utanför. (Kingdon. 2011: 15). Deltagarna illustrerar de spelare som är viktiga att redovisa i hopp om 

att förstå teorin. Aktörerna inom parlamentet besitter inflytelserika poster, poster som fäller 

avgörandet när det kommer till agenda-setting, det vill säga punkt (i). (Kingdon. 2011: 21-30). Ak-

törer utanför parlamentet besitter inflytelserika positioner när det kommer till att lista de alternativa 

lösningarna som finns på de problem som äntrat parlamentets agenda, det vill säga faktor tre. 

(Kingdon. 2011: 45-51). Faktor två behandlar vilka processer som ligger till grund för hur en aktör 

kan positionera sig mot ett problem. Det är här Soptunnemodellen blir aktuell, med anledning av att 

det är en teori som grundar sig i att förstå och förklara hur beslutsprocesser ter sig i så kallade 

critical junctures (kritiska lägen). Soptunnemodellen bygger på fyra olika strömmar, där varje ström 

fungerar som en autonom beståndsdel. Strömmarna är problem, lösning, deltagande och valmöjlig-

heter. Soptunne kallas teorin med anledning av att icke-problem och bristfälliga lösningar resulterar 

i att ett ämne förkastas. För att ett ämne inte ska förkastas i soptunnan krävs det ett harmoniskt 

samband mellan samtliga strömmar. (Kingdon. 2011: 83-86). Kingdon reviderar teorin genom att 

enbart fokusera på det temporära samspelet mellan problem -, policy - och politikströmmen som 

tillsammans öppnar policyfönster. (Kingdon. 2011: 86-89). Det är dessa tre strömmar, som i kapitel 

3.3 benämndes som beståndsdelar, som vardera ska förklara varsin indikator. Problemströmmen ska 

förklara indikator 1 ”problemsyn”, policyströmmen samt forskningsbakgrundens rättsliga begräns-
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ningar ska förklara indikator 2 ”motåtgärder” och politikströmmen ska förklara indikator 3 ”mål-

sättning”. Samtliga indikatorer behövs med anledning av att det är en process där varje ström för-

klarar varandra i syfte att kunna redogöra ett partis positionering. Varje indikator har placerats in i 

ett analysschema för att underlätta undersökningens struktur. 

 

Moderaterna / 
Socialdemokraterna 

Problemsyn Motåtgärder Målsättning 

Svar på indikatorerna    

Analys Problemströmmen Policyströmmen Politikströmmen 

Tidigare forskning -  - 

Tabell 2 - Analysschema. Tabellen illustrerar undersökningens analysschema. Inledningsvis ska partiernas svar på indi-
katorerna klargöras. Hurdana svar partierna besitter kommer att förklaras i syfte att återge den process som ligger till 
grund för partiernas positionering om motverkandet av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen. Tidigare forskning 
bidrar med potentiella begränsningar som kan ligga till grund för partiernas positionering kring motåtgärderna. 
 

Schemat fungerar som den matris som undersökningen förhåller sig till (Beckman. 2005: 24). 

Schemats vision är att identifiera, på ett strukturerat sätt, partiernas huvudidéer. Strömmarna redo-

visas med anledning av att förklara partiernas ställningstagande som därefter ska förklara varför 

deras positionering ser ut som den gör. Eftersom tidigare forskning enbart används för att lokalisera 

potentiella begränsningar görs avvägningen att kolumnerna som berör indikator 1 och 3 i tidigare 

forskning lämnas tomma. 

 

5.1.1 Problemströmmen  
Kingdon menar att ett problem är ett fastställt ämne som går att motverka med hjälp av motåtgärder.  

Går problemet inte att motverka är det heller inget problem utan en situation. Besitter Sverige bris-

tande bostäder som bidrar till förhöjd hälsorisk kan problemet åtgärdas med sanering, ombyggnat-

ioner etcetera. Att inneha fyra fingrar på en hand är enbart en situation, iallafall tills den dagen då 

artificiella fingrar kan appliceras. (Kingdon. 2011: 109-110). Problemströmmen handlar om hur ett 

ämne konstrueras till ett problem och varför problemet borde åtgärdas (Kingdon. 2011: 90). Ett 

problem kan uppmärksammas genom att offentliggöra ämnen som hamnat i blickfånget genom 

plötsligt uppkomna kriser, exempelvis finansiella kriser, förödande naturkatastrofer, terrorattentat 

etcetera. Problem kan även vara förändringar i ett annars konstant tillstånd, exempelvis hälsopro-

blem likt Zika-viruset. Viruset blev en förändring i det konstanta tillståndet hälsa/välmående ef-

tersom det normala tillståndet är att vara frisk och på så sätt klassades viruset som ett problem. Pro-

blemen lokaliseras genom att uppmärksamma händelser via bevakning av nyheterna och andra 

områden som övervakas av myndigheter eller privata aktörer. Hur ett ämne kan inta formen av ett 
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problem beror på hur situationen tolkas. (Kingdon. 2011: 96-98). Låt oss hållas kvar vid Zika-

viruset. Viruset berörde många i Sydamerika men knappt någon i Sverige. En aktör hade kunnat 

hävda att situationen inte berör Sverige eftersom viruset främst är i Sydamerika medan en annan 

aktör hade kunnat hävda att situationen är ett problem därför att viruset kan transporteras till Sve-

rige. (Kingdon. 2011: 93). För att ett problem ska lyftas krävs en budbärare som förmedlar hur en 

situation blir ett problem. Accepteras motiveringen av samhället kan spelarna innanför parlamentet 

försöka att åtgärda problemet. Samhället måste veta varför en situation är problematisk och vilka 

åtgärder som tordes appliceras. Denna ström förknippas med punkt (i), agenda-settings. I punkt 1 är 

de mest inflytelserika av spelets spelare de inne i parlamentet med anledning av att de besitter man-

datet att välja aktuella ämnen till dagordningen. (Kingdon. 2011: 113-114). 

 

5.1.2 Policyströmmen 
Policyströmmen handlar om att bidra med förslag på åtgärder till ett problem. Policys ska, i denna 

undersökning, ses som föreslag på lösningar till ett problem. Förslag på potentiella lösningar är 

många, oftast fler än vad som kan användas, därför drar Kingdon parallellen mellan molekyler och 

förslag. Molekyler flyter omkring tillsammans med andra molekyler tills de appliceras på materiella 

ting. Förslag gör detsamma, men istället för att appliceras på materiella ting appliceras dem på pro-

blem i syfte att vara lösningar. (Kingdon. 2011: 116). I denna uppsjö av förslag som alla vill appli-

ceras på problem uppstår problematik, problematik som liknar en flaskhals, det vill säga att många 

förslag vill igenom ett litet utrymme och enbart de mest välanpassade och färdigkonstruerade för-

slagen tar sig igenom öppningen. (Kingdon. 2011: 128). Hurdana förslag som konstrueras beror på 

så kallade policysamfund. Policysamfund är experter, konsulter, myndigheter och andra aktörer 

utanför parlamentet. Samfunden fungerar som parlamentets rådgivare och ska bidra med förslag på 

lösningar, därav tillhör denna ström punkt (ii), alternativa lösningar. Men till skillnad från problem-

strömmen är de mest inflytelserika spelarna i policyströmmen de aktör som befinner sig utanför 

parlamentet. (Kingdon. 2011: 117). 

 

5.1.3 Politikströmmen 
Politikströmmen handlar om påverkan från rörelser med politisk förankring. Det kan handla om 

vilket nationellt humör landet har, politiskt organiserade krafter eller parlamentets ståndpunkt. 

(Kingdon. 2011: 145). Nationellt humör handlar om vilken allmän opinion som är drivande i en 

fråga. Allmänhetens ståndpunkt i en fråga speglar nationens humör. Politiskt organiserade krafter 

handlar om intressegrupper, lobbyister, politiska eliter etcetera, och deras förhållningssätt till ett 

problem. Parlamentets ståndpunkt handlar om hur det sittande parlamentet förhåller sig till proble-
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met. Ett parlamentet är inte konstant utan kan drabbas av förändringar. Förändringar som kan resul-

tera i skiftningar i parlamentets opinion. Ponera att något utav de svenska blocken inleder ett sam-

arbete med Sverigedemokraterna, ett sådant samarbeta hade antagligen resulterat i att andra pro-

blem hade listats på dagordningen. Därför förknippas politikströmmen med agenda-settings ef-

tersom att, exempelvis, ett regeringsskifte, nyval, koalition hade kunnat resultera i att andra frågor 

hade prioriterats på dagordningen. (Kingdon. 2011: 146-154). Politikströmmen kommer i under-

sökningen att ingå i samma genre som problemströmmen, nämligen (i) agenda-settings eftersom 

parlamentets ståndpunkt i en fråga brukar bli resultatet i hur Sveriges riksdag förhåller sig till ett 

problem, det vill säga vilket utfall ett problem får. (Kingdon. 2011: 159-161). 

 

5.2 Policyfönster 
Följande del redovisas med anledning av att skapa förståelse om policyfönster och hur ett sådant 

kan ses som den länk som sammanbinder de tre strömmarna i kritiska lägen. Sammanbidningen 

förklarar hur ett problem äntrar - och hur alternativa lösningar på problemet ges plats på agendan. 

Kort sagt, policyfönster kan ge en tänkbar förklaring på vad som tillåter partierna att positionera sig 

som de gör i utskottets beredning. Kingdon menar att kritiska lägen öppnar fönster, fönster som 

förespråkare, också kallade entreprenörer, kan placera sina förslag i. (Kingdon. 2011: 165). Fönst-

ren är inte konstanta, vilket betyder att en entreprenör som förespråkar ett visst förslag måste handla 

snabbt innan fönstret stängs. Stundtals kan en fönsteröppning förutspås men då gäller det att agera 

först i syfte att vara den första att framföra ett specifikt förslag innan någon annan gör det. När ett 

fönster stängs kan det återigen öppnas, men det är ingen garanti, man kan säga att fönsteröppning-

arna är oberäkneliga. (Kingdon. 2011: 168). Policyfönster handlar om att strömmarna smällts sam-

man genom att aktörer konstruerar ett problem, ett problem som sätts på regeringsagendan, policy-

samfund presenterar lösningar på hur problemet kan åtgärdas, det politiska läget tillåter att förslaget 

presenteras, alla elementen kopplas samman och genererar tänkbara valmöjligheter till att bearbeta 

det listade problemen. Potentiella förslag på lösningar placeras på beslutsagendan eftersom det är 

förslag som det tas faktiska beslut om. Beslutprocessen kan inta formen av ett kösystem där det 

prioriterade problemet är längst fram, tätt följt av de andra listade problemen som intagit regerings-

agendan. (Kingdon. 2011: 166). Ett efter ett bockas problemen av med hjälp av fönster som öppnas 

och stängs. Vilka problem som aktualiseras tillräckligt för att ett fönster ska öppnas beror på pro-

blem - och politikströmmen. (Kingdon. 2011: 167). Politiker besitter mandatet att bestämma vilka 

problem som är aktuella utan krav på att rådfråga befolkningen. Policyströmmen behandlar delta-

gare utanför parlamentet som kombinerat med sin expertis kring sakområden kan föreslå lösningar 

på problem. Den avgörande faktorn när det kommer till att förstå varför strömmarna bildar ett har-
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moniserat samband beror på entrepenörer. Entrepenörer är aktörer, ej policysamfund, som är villiga 

att investera tid och kraft i att lokalisera hur strömmarna hänger samman och sedermera placera 

lösningar i fönstrena i syfte att täppa igen policyfönstret. (Kingdon. 2011: 179-180). Policyfönster 

används med anledning av att lokalisera sambandet mellan de olika strömmarna i syfte att skapa 

förståelse för hur partiernas förslag tillåts att positionera sig som de gör. Teorin om policyfönster 

går att använda med anledning av att konkreta beslut har tagits i betänkandet om propositonen. För 

att förtydliga, eftersom att justitieutskottet har tagit ett konkret ställningstagande genom att skriva 

ett betänkande och rösta om reservationerna så kan man applicera Kingdons teori och skapa 

förståelse för den beslutsprocess som lett fram till faktiska lagändringar, faktiska lagändringar som 

kan ses som resultatet av hela beslutsprocessen men också förklaringen på hur partierna kan posit-

ionera sig som de gör. (Kingdon. 2011: 168-180). 

6. Bakgrundskapitel  
I följande del kommer textmaterialet att förklaras, i syfte att skapa förståelse för varför just detta 

textmaterial har valts och vilka delar i textmaterialet som varit centrala. I prop. 2015/16:78 och bet. 

2015/16:JuU17 går det att lokalisera hur partierna positionerar sig gällande motåtgärderna som fö-

reslås. I efterföljande debatt om förslag 2015/16:17 går det att lokalisera hur partierna positionerar 

sig gällande problemsyn och målsättning. Nedan följer ett förtydligande av varför just dessa riks-

dagstryck är intressanta och relevanta för undersökningen. Propositionen är framförd av Socialde-

mokraterna och Miljöpartiet, därefter har förslaget behandlats av justitieutskottet. Utskottet har gjort 

ett betänkande där samtliga partier och deras utskottsrepresentanter har fått ta ställning till proposit-

ionens föreslagna motåtgärder. I propositionen behandlas allmänna utgångspunkter där regeringen 

beskriver att Sverige besitter en väl fungerande strategi för att motverka terrorism men med anled-

ning av hotbildens utveckling krävs revideringar i lagstadgan. (Prop. 2015/16:78: 22-23). Varje 

parti i utskottet kan antingen ställa sig bakom regeringens förslag eller skriva reservationer. En re-

servation är ett ställningstagande som skiljer sig ifrån utskottets ställningstagande. Vanligtvis är 

utskottets ställningstagande i paraitet med regeringens, eftersom regeringen är större än Alliansen 

och Sverigedemokraternas, men det finns undantag. I och med att vi har en minoritetsregering finns 

chansen/risken att utskottet gör så kallade tillkännagivanden, det vill säga att Alliansen, Sveri-

gesdemokraterna och Vänsterpartiet samarbetar i syfte att bilda majoritet över regeringen. Ett så-

dant tillkännagivande skedde i bet. 2015/16:JuU17 vilket föranledda Socialdemokraternas - och 

Miljöpartiets reservation 13. I den efterföljande debatten om förslag 2015/16:17 har partirepresen-

tanter möjlighet att yrka bifall på reservationerna som skrivits. Ett bifall yrkas vanligtvis om man 

anser att reservationen har en rimlig chans att röstas igenom av riksdagens kammare. Anser man att 

risken att bli nerröstad är stor brukar representanten säga att hen står bakom reservationen men yr-
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kar inte bifall för att spara tid. I en omröstning kan varje ledamot antingen rösta i samtycke med 

utskottets ställningstagande, i samtycke med reservationens ställningstagande eller avstå från att 

rösta. Det är i dessa omröstningar som det går att utläsa partiernas positionering gällande motåtgär-

der. Röstar partiet i samtycke med utskottets ställningstagande har undersökningen gjort avväg-

ningen att det är detsamma som att positionera sig bakom motåtgärden, och vice versa med reser-

vationerna. Utifrån justitieutskottets betänkande konstruerades reservationer, följdmotioner och 

särskilda yttranden. De reservationer som någon partirepresentant har yrkat bifall på har gått till 

omröstning i riksdagens kammare. I omröstningarna går det tydligt att skilja partiernas positioner-

ing till utskottets förslag. Eftersom det enbart är vissa reservationer som det yrkas bifall på så gick 

bara de till votering. De reservationer som har gått till omröstning är 1, 2, 6, 8, 11, 12 och 14. Om-

röstningarna går att finna på www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-sarskilt-

straffansvar-for-resor-i_H301JuU17. Ingen av de uppräknade reservationerna har skrivits av Mode-

raterna eller Socialdemokraterna, däremot har de valt att rösta för eller emot i samtliga omröstning-

ar. Följdmotionerna och de särskilda yttrandena bortses ifrån med anledning av att det inte går att på 

ett konkret sätt se partiernas positionering gentemot varandra. I debatt 2015/16:17 diskuteras justiti-

eutskottets betänkande gällande prop. 2015/16:78. Diskussionen förs av Moderaternas Beatrice Ask 

och Socialdemokraternas Lawen Redar. I debatten presenteras partiernas förhållningssätt gentemot 

utskottets betänkande genom så kallade anföranden. Anförandena är viktiga i undersökningen med 

anledning av att tillförande empiri har hämtats ifrån dem. I debatten har svaren på indikator 1 och 3 

lokaliserats eftersom de inte går att finna i omröstningarna, därför har de identifieras utifrån partire-

presentanternas anföranden.  

7. Resultatredovisning 
Följande del redovisar svaren på operationaliseringens indikatorer. Resultatredovisningen kommer 

att använda sig av en systematisk disposition med anledning av att skapa tydlig struktur med en 

fråga i taget, i den turordningen som de är ställda.  

 

Moderaterna 

Indikator 1. Hur problematiserar Moderaterna den våldsbejakande radikaliseringsprocessen i Sve-

rige? Frågan har besvarats utifrån Beatrice Asks anf. 23, 25, 27, 30, 32, 37 och 39 i debatt om för-

slag 2015/16:17. Moderaterna lyfter upp terrorism som ett problem med anledning av dess aktuali-

tet och den medförande hotbilden. Varför terrorism är hotfullt är därför att den som utför terror-

handlingar besitter total avsaknad av empati och respekt. Med total avsaknad av empati och respekt 

tillkommer en ökad risk att genomföra våldsbejakande handlingar. Ask poängtera att det existerar 

individer i Sverige som rekryteras i syfte att begå terrorhandlingar som är i linje med terrororgani-

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-sarskilt-straffansvar-for-resor-i_H301JuU17
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-sarskilt-straffansvar-for-resor-i_H301JuU17
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sationers värderingar. Hotbilden som rekryteringen medför beror till stor del på att problemet exi-

sterar i Sverige. Individer rekryteras på grund av propaganda som sprids över sajter på Internet. 

Hotbilden påverkar svenska kommuner genom att extremister reser till terrorstämplade områden, 

återvänder till Sverige och det är denna process som ”ställer till det”. Ask vidareutvecklar hotbilden 

genom att delge sin syn på terrorns syfte, nämligen att skrämmas, hota och med våld skapa förut-

sättningar att konstruera ett samhälle utifrån deras värderingar. Extremismens tycken är långt ifrån 

öppenhet och andra demokratiska - och grundläggande rättigheter som Sverige står för. Slutligen 

framför Ask problematiken med att skapa tydlighet i bevisningen gentemot någon som begår aktivi-

teter i terrorsyfte, detta gör det svårt att fälla extremister och förhindra terrorism. (Riksdagsförvalt-

ningen. 2016). 

 

Indikator 2. Vilka motåtgärder anser Moderaterna som lämpliga för att motverka den våldsbeja-

kande radikaliseringsprocessen i Sverige? Frågan har besvarats utifrån omröstningarna om reservat-

ion 1, 2, 6, 8, 11, 12 och 14 i justitieutskottets bet. 2015/16:JuU17. I reservation 1 röstar Modera-

terna ner Linda Sneckers reservation om att avslå punkt 1-3 i prop. 2015/16:78 och ställer sig därför 

bakom utskottets ställningstagande om att bibehålla regeringens förslag. Förslaget innebär (i) en 

lagändring - i rättegångsbalken, (ii) i lag 2002:444 och (iii) 2010:299 (Betänkande [Bet.] 

2015/16:JuU:17: 8-15). Förslaget till lagstiftningen innebär att individer som tydligt tar emot ut-

bildning i syfte att begå terrorbrott, genomför terrorismresor, finansierar terrorismresor eller andra 

terrorrelaterade aktiviteter resulterar i fängelse från 6 månader till 6 år. Revidering (i) innebär utö-

kade rättsliga påföljder vid finansiering av särskilt allvarlig brottslig (Proposition [Prop.]  

2015/16:78: 5-6). Revidering (ii) innebär utökat lagbrott genom att inkludera bekämpandet av nuk-

leär terrorism, som är i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2178 och FATF:s rekommendat-

ioner (Prop. 2015/16:78: 8-10). Revidering (iii) innebär utökade rättsliga påföljder för offentlig 

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslig-

het. Moderaterna vill revidera lag 2010:299 genom att inkludera FN:s säkerhetsråds resolution och 

FATF:s rekommendationer som innebär fängelse i upp till två år (Prop. 2015/16:78: 11-12). Mode-

raterna yrkar bifall och därmed ställer sig bakom reservation 2 om en översyn av lagen, två år efter 

dess ikraftträdande. Reservationen handlar om att utskottets positionering till lagförslagen kan bli 

problematiskt med anledning av de komplexa beviskraven. Omröstningen om reservation 6 grundar 

sig i Liberalernas Roger Haddad och berör införandet av grovt brott för finansiering av terrorismre-

sor. Reservationen handlar om att Liberalerna anser det förkastligt att ha samma straffskala för 

finansieringen av - som för själv genomförandet av terrorismresor. Förslaget lyfts med anledning av 

att Liberalerna anser att finansiering grundar sig i en kollektiv akt medan genomförandet av resor är 
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en enskilt akt och borde straffas därefter. Moderaterna vill straffa brotten lika. Reservation 8 kom-

mer ifrån Centerpartiet och Liberalerna och handlar om ytterligare kriminalisering för deltagandet i 

konflikt med mera. Det handlar om att revidera propositionen i syfte att inte enbart hämma terroror-

ganisationers stridande gärningar utan också aktioner i förebyggande syfte, som underlättar de stri-

dandes gärningar. Revideringen ska ske med anledning av den bristfälliga bevisningen som inträffar 

när stridande sympatisörer återvänder från krigsländer. Moderaterna röstar emot reservation 8. Re-

servation 11 av Sverigedemokraterna handlar om resor till en persons medborgarskapsland. Här 

lyfter Sverigedemokraterna fram åsikten att individer ska kunna straffas även om de reser till länder 

där de har medborgarskap, det anser inte Moderaterna. Reservation 12 framförs av Centerpartiet 

och handlar om åtgärder för att hindra barns resor. Motionen handlar om att man bör ta en närmare 

titt ifall det är lämpligt att hindra barn, utan deras föräldrars tillåtelse, att resa till krigsdrabbade 

områden. Moderaterna röstar i enlighet med utskottet. Reservation 14 handlar om medborgarskap 

och framförs av Sverigedemokraterna. Förslaget handlar om att individer som döms för terrorbrott 

och har dubbelt medborgarskap ska få sitt svenska pass indraget. Moderaterna röstar i enlighet med 

utskottet. (Riksdagsförvaltningen. 2016).  

 

Indikator 3. Vilken målsättning har Moderaterna med sina föreslagna motåtgärder? Frågan har be-

svarats utifrån Beatrice Asks anf. 23, 25, 27, 30, 32, 37 och 39 i debatt om förslag 2015/16:17. Mo-

deraterna vill med lagförslagen motverka rekrytering och terroraktiviteter i Sverige. Lagförslagen 

ska bidra med minimerat rörelseutrymme, bättre underrättelsemöjligheter för Säpo, tydligare riktlin-

jer för Sveriges kommuner, förstärka de polisiära resurserna genom ökad tillgång till hemlig dataav-

läsning samt att bistå med stöd för extremisters anhöriga. Genom målsättningen och motåtgärderna 

ska resultatet bli minskat rörelseutrymme och uppföljning av lagstiftningen för att effektivisera 

rättssystemet. (Riksdagsförvaltningen. 2016). 

 

Socialdemokraterna 

Indikator 1. Hur problematiserar Socialdemokraterna den våldsbejakande radikaliseringsprocessen i 

Sverige? Frågan har besvarats utifrån Lawen Redars anf. 24, 26, 28, 41, 50 och 52 i debatt om för-

slag 2015/16:17. 
Redar framför ämnet som problematiskt med anledning av att det existerar ett pluralistiskt hot mot 

de demokratiska samhällen som står för mångfald och öppenhet. Hotbilden som problemet medför 

grundar sig i radikaliseringens oberäknelighet, typexempel är Breiviks dåd på Utöya och terrorat-

tentaten mot Bataclan. Radikalismens hotbild är främst riktad mot enskilda - och oskyldiga indivi-

der som står upp för öppenhet och mångfald. Radikalismen och sedermera terrorismens mål är att 
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skapa totalitära samhällen, en målsättning som bör tas allvarligare än den gör med anledning av den 

ökade hotbilden som är resultatet av att fler individer radikaliseras i Sverige. Radikalisering medför 

en ökad risk att krigs - och terrorbrott begås. (Riksdagsförvaltningen. 2016). 

 

Indikator 2. Vilka motåtgärder anser Socialdemokraterna som lämpliga för att motverka den vålds-

bejakande radikaliseringsprocessen i Sverige? Frågan har besvarats utifrån omröstningarna om re-

servation 1, 2, 6, 8, 11, 12 och 14 i justitieutskottets bet. 2015/16:JuU17. I reservation 1 röstar Soci-

aldemokraterna ner Linda Sneckers reservation om att avslå punkt 1-3 i prop. 2015/16:78 och ställer 

sig därför bakom utskottets ställningstagande om att bibehålla regeringens förslag. Förslaget in-

nebär (i) en lagändring - i rättegångsbalken, (ii) i lag 2002:444 och (iii) 2010:299 (Betänkande 

[Bet.] 2015/16:JuU:17: 8-15). Förslaget till lagstiftningen innebär att individer som tydligt tar emot 

utbildning i syfte att begå terrorbrott, genomför terrorismresor, finansierar terrorismresor eller andra 

terrorrelaterade aktiviteter resulterar i fängelse från 6 månader till 6 år. Revidering (i) innebär utö-

kade rättsliga påföljder vid finansiering av särskilt allvarlig brottslig (Proposition [Prop.]  

2015/16:78: 5-6). Revidering (ii) innebär utökat lagbrott genom att inkludera bekämpandet av nuk-

leär terrorism, som är i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2178 och FATF:s rekommendat-

ioner (Prop. 2015/16:78: 8-10). Revidering (iii) innebär utökade rättsliga påföljder för offentlig 

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslig-

het. Socialdemokraterna vill revidera lag 2010:299 genom att inkludera FN:s säkerhetsråds resolut-

ion och FATF:s rekommendationer som innebär fängelse i upp till två år (Prop. 2015/16:78: 11-12). 

Socialdemokraterna röstar i enlighet med utskottet om reservation 2 och anser därmed att en över-

syn av lagstiftningen är överflödig. Omröstningen om reservation 6 grundar sig i Liberalernas Ro-

ger Haddad och berör införandet av grovt brott för finansiering av terrorismresor. Reservationen 

handlar om att Liberalerna anser det förkastligt att ha samma straffskala för finansieringen av - som 

för själv genomförandet av terrorismresor. Förslaget lyfts med anledning av att Liberalerna anser att 

finansiering grundar sig i en kollektiv akt medan genomförandet av resor är en enskilt akt och borde 

straffas därefter. Socialdemokraterna vill straffa brotten lika. Reservation 8 kommer ifrån Center-

partiet och Liberalerna och handlar om ytterligare kriminalisering för deltagandet i konflikt med 

mera. Det handlar om att revidera propositionen i syfte att inte enbart hämma terrororganisationers 

stridande gärningar utan också aktioner i förebyggande syfte, som underlättar de stridandes gär-

ningar. Revideringen ska ske med anledning av den bristfälliga bevisningen som inträffar när stri-

dande sympatisörer återvänder från krigsländer. Socialdemokraterna röstar emot reservation 8. Re-

servation 11 av Sverigedemokraterna handlar om resor till en persons medborgarskapsland. Här 

lyfter Sverigedemokraterna fram åsikten att individer ska kunna straffas även om de reser till länder 
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där de har medborgarskap, det anser inte Socialdemokraterna. Reservation 12 framförs av Center-

partiet och handlar om åtgärder för att hindra barns resor. Motionen handlar om att man bör ta en 

närmare titt ifall det är lämpligt att hindra barn, utan deras föräldrars tillåtelse, att resa till krigs-

drabbade områden. Socialdemokraterna röstar i enlighet med utskottet. Reservation 14 handlar om 

medborgarskap och framförs av Sverigedemokraterna. Förslaget handlar om att individer som döms 

för terrorbrott och har dubbelt medborgarskap ska få sitt svenska pass indraget. Socialdemokraterna 

röstar i enlighet med utskottet. (Riksdagsförvaltningen. 2016). 

 

Indikator 3. Vilken målsättning har Socialdemokraterna med sina föreslagna motåtgärder? Frågan 

har besvarats utifrån Lawen Redars anf. 24, 26, 28, 41, 50 och 52 i debatt om förslag 2015/16:17. 

Målsättningen med Socialdemokraternas åtgärder är att förhindra rasism och istället stå upp för plu-

ralism, rättsliga principer och demokrati. Genom att revidera lagen anser Socialdemokraterna att 

man besitter en tillräckligt tydlig lagstadga för att motverka terrorismresor. I och med lagstiftningen 

stärks även polisens möjlighet till utredning, hemlig avlyssning etcetera. Med anledning av den po-

lisiära målsättningen hoppas Socialdemokraterna kunna begränsa extremisternas rörelsefrihet. Slut-

ligen vill Socialdemokraterna, med en reviderad lagstiftning, uppfylla råden från FN:s säkerhetsråds 

resolution 2178 och FATF:s rekommendationer. (Riksdagsförvaltningen. 2016). 

8. Analys 
Följande del ska ge en potentiell förklaring på varför partierna kan positionera sig som de gör i 

motverkandet av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen. För att möjliggöra en förklaring ska 

varje indikator förklaras med hjälp av Kingdons strömmar och därefter ska partiernas ifyllda ana-

lysscheman redovisas. Därefter följer summeringen om policyfönster som sammanbinder ström-

marna i syfte att förstå varför partiernas positioneringar kan yttra sig som de gör. Även i denna del 

kommer en systematisk disposition att ske med en indikator i taget. 

 

Moderaterna 

Kingdon menar att en situation klassificeras som ett problem när konkreta motåtgärder förelås. Mo-

deraterna har genom bet. 2015/16:JuU17 kunnat ta ställning till regeringens proposition genom att 

antingen erkänna eller ignorera förslagen på motåtgärder. Moderaterna valde att erkänna problemet 

genom att ta ställning till motåtgärderna och nämna hotbilden som terrorismresor medför och själva 

positionera sig till de föreslagna motåtgärderna, därför anser Moderaterna att situationen är ett pro-

blem. Kingdon menar att ett problem kan tolkas på olika sätt, beroende på vilken aktör som stöter 

på problemet. Ask tolkar ämnet med radikaliseringsprocessen som ett problem eftersom det medför 

en hotbild genom våldsbejakande handlingar som inte är förenliga med svenska grundläggande rät-
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tigheter. Eftersom Ask problematiserar ämnet tar hon även avstånd ifrån radikaliseringsprocessens 

alla ställningstaganden genom att fördöma deras värderingar. I Kingdons teori talas det om budbä-

rare som fungerar som en medlare mellan problemet och allmänheten. Beatrice Ask kan ses som 

Moderaternas budbärare med anledning av hon ger sin - och Moderaternas syn på problemet genom 

att fördöma radikalismens åsikter i debatten. Som budbärare menar Kingdon att det är viktigt att 

precisera varför ett problem är ett problem, och inte bara en situation. Som tidigare nämndes, Ask 

trycker på terrorns totala avsaknad av empati och respekt. Genom att trycka på faktorer likt empati 

och respekt konstruerar Ask hennes - och Moderaterna syn på varför en situation har blivit ett pro-

blem. Kingdon menar även att det är viktigt att beskriva varför problemet är angeläget ur samhällets 

synvinkel. Påverkar problemet en majoritet av samhället eller enbart några få? Sådana frågor menar 

Kingdon är avgörande om samhället ska acceptera parlamentets problemsyn. Ask uppmärksammar 

att rekrytering pågår i hela Sverige och därför berör hela Sverige. Det är genom att poängterar såd-

ana faktorer som allmänheten kan acceptera att beslut fattas mot problemet.   

 

Kingdon menar att policyströmmen kan förklara varför Moderaterna positionerar sig som de gör till 

föreslagna motåtgärder. Bet. 2015/16:JuU17 grundar sig i prop. 2015/16:78, i propositionen fram-

går två aktörer som enligt Kingdon spelar en avgörande roll när det kommer till att föreslå lösning-

ar. Aktörerna är FN och FATF, Sverige är medlem i båda. I FN finns sex huvudorgan, var och ett 

inriktad på ett specifikt område. FN:s säkerhetsråd fokuserar på att skapa och upprätthålla internat-

ionell fred. För att möjliggöra ett sådant förfarande agerar säkerhetsrådet rådgivare, delger rekom-

mendationer och inför nödvändiga sanktioner i syfte att lösa och förhindra konflikter (Prop. 

2015/16:78: 14-16). FATF har tre huvuduppgifter där ett av dem är att fastställa internationella 

standarder i syfte att gagna implementeringen av restriktioner mot finansiering av terrorism. FATF 

delger rekommendationer som medlemsländerna uppmanas att följa i syfte att motverka terrorakt-

ioner. (Prop. 2015:16:78: 16). Kingdon skulle definiera Säkerhetsrådet och FATF som deltagare 

som befinner utanför parlamentet, så kallade policysamfund med anledning av att de har konstruerat 

förslag på lösningar. Kingdon skulle påstå att dessa aktörer är högst relevanta när det kommer att 

föreslå lösningar till problemet. Säkerhetsrådet och FATF har i uppgift att delge rekommendationer 

i syfte att förhindra radikaliseringsprocessen. Kingdon hade menat att rekommendationerna kan ses 

som de förslag som bara flyter runt i universum som först får betydelse när det appliceras på pro-

blem. Förslagen fick mening i svensk lagstiftning efter att regeringen applicerat dem på problemet. 

I Moderaternas positionering gällande motåtgärder existerar ytterligare en spelare som Kingdon 

hade nämnt, nämligen Centerpartiet, i och med deras reservation 2. Centerpartiet är en spelare inn-

anför parlamentet. Hur kan en sådan aktör komma med alternativa lösningar? Jo, Kingdon menar att 
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det finns sakexperter, myndigheter etcetera, som kan bidra med potentiella lösningar. Det Kingdon 

menar är att Centerpartiet kan föreslå lösningar med anledning av att de har myndigheter och andra 

sakkunniga aktörer som kan delge förslag på problemet. Vidare, utifrån undersökningens hjälp av 

tidigare forskning kan diverse faktorer lokaliseras som såväl möjliggör som begränsar Moderaternas 

syn på lämpliga motåtgärder. Enligt Anderssons undersökning är en tänkbar motåtgärd att utvisa 

återvändande terrorister som döms för terrorbrott i Sverige. Förslaget förhindras på grund av Sveri-

ges delaktighet i statslöshetskonventionen som syftar till att ingen individ får vara statslös, vilket 

kan ske genom att frånta ett medborgarskap. Istället skriver Andersson om motåtgärder som är 

lämpliga ur en svensk kontext, exempelvis, ytterligare kriminalisering av terroraktiviteter, ett för-

slag som Moderaterna anser som lämpligt i och med nedröstningen av reservation 1. Enligt Flyghed 

med fleras rapport framgår terrorlagars komplexa innebörd som gör det svårt att fälla misstänkta 

extremister. Lagen som Flyghed med fleras refererar till är Lagen om straff för terroristbrott från 

2003, det vill säga en annan lag än det lagförslag som Moderaterna tar ställning till. Däremot delar 

Moderaterna Flyghed med fleras syn på terrorlagars komplexa innebörd eftersom Moderaterna vill 

se över lagen två år efter dess ikraftträdande. 

 

Enligt Kingdon påverkar allmänheten Moderaternas inställning till att problematisera en situation 

och viljan att åtgärda problemet. Anledningen till att Moderaterna vill motverka rekryteringen, mi-

nimera rörelsefriheten etcetera, beror enligt Kingdon på att de delar den uppfattningen med allmän-

heten. Allmänheten besitter inställningen att förhindra och fördöma radikaliseringsprocessen vilket 

resulterar i att nationens humör blir detsamma, en inställning som speglar av sig på Moderaternas 

målsättning. Potentiella förklaringar på varför nationens humör är som det är kan bero på terrordåd 

likt 9/11 eller Parisattentaten, vilket har resulterat i en fientlig inställning mot radikaliseringsproces-

sen. Politiskt organiserade krafter såsom FN:s säkerhetsråd och FATF besitter båda inställningen att 

förhindra terrorism, en åsikt som speglar Moderaternas målsättning i och med begränsningen av 

rörelsefriheten, motverka rekrytering etcetera. Parlamentets ståndpunkt är att problemet erkänns 

genom propositionen. Propositionen är ett förslag som ger Moderaterna möjligheten att yttra sin 

åsikt om problemet. Hade inte regeringen föreslagit propositionen hade Moderaterna inte kunnat ta 

ställning i omröstningarna. Som tidigare redovisades så ville inte Vänsterpartiet stå bakom utskot-

tets föreslagna åtgärder med anledning av att det inskränker på grundläggande rättigheter. Hade 

Vänsterpartiet suttit i ensam majoritetsregering hade propositionen inte förekommit med anledning 

av att parlamentets ståndpunkt hade varit annorlunda. Moderaterna kan yttra - och sätta målsätt-

ningar gällande radikaliseringsprocessen främst med anledning av att den sittande regeringen anser 
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att den våldsbejakande radikaliseringsprocessen är ett problem som behöver åtgärdas tillräckligt 

mycket för att ämnet ska vara aktuellt på den parlamentariska dagordningen.  

 

Moderaterna Problemsyn Motåtgärder Målsättning 

Svar på indikatorerna • Det finns en hotbild 
• Total avsaknad av empati 

och respekt  
• Existerande webbrekryte-

ring främjar terrorismen 
• Använder sig av våldsbeja-

kande handlingar 
• Skapar förutsättning med 

hjälp av våld, vilket inte är 
förenligt med de svenska 
rättigheterna 

• Revidering av brottsbalken, 
lag 2002:444 och 2010:299 

• Översyn av lagstiftningen, 
två år efter dess ikraftträ-
dande 

• Likvärdig kriminalisering 
av finansiering och genom-
förandet av terrorismresor 

• Ej straffa individer som 
åker till deras medborgar-
länder 

• Ej frånta terroristers med-
borgarskap  

• Motverka rekryteringen 
• Minimera rörelsefriheten 
• Ge bättre underrättelsemöj-

ligheter till polisen 
• Förstärkning av de poli-

siära resurserna 
• Generera tydliga riktlinjer 

till Sveriges kommuner 
• Effektivisera lagstiftningen  

Analys Problemströmmen 
• Ett problem pga att motåt-

gärder erkänns 
• Beatrice Ask är M:s bud-

bärare 
• Konstruerar problemet 

genom att nämna hotbilden 
som rekrytering, avsaknad 
av empati/respekt etc med-
för 

• Delger varför problemet är 
ett problem och inte en si-
tuation  

Policyströmmen 
• Säkerhetsrådet och FATF 

är policy-samfund. De är 
spelare utanför parl. som 
rekommenderar föreslagna 
lösningar på problemet 

• Centerpartiet kan konstru-
era sin reservation pga av 
sakexperter, myndigheter 
o.d. som de har till sitt för-
fogande 

Politikströmmen 
Moderaterna kan ha sina 
målsättning pga: 
• Att nationens humör också 

är emot radikalisering 
• Att politiskt organiserade 

krafter såsom FN och 
FATF vill motverka radik-
alism 

• Sittande regering erkänner 
problemet vilket medför att 
M kan yttra sig om ämnet 

Tidigare forskning - • Förhåller sig till statslös-
hetskonventionen  

• Motsätter sig en delad 
uppfattning med SD gäl-
lande fråntagandet av med-
borgarskap för de med 
dubbla medborgarskap  

• Delar Flyghed m.fl upp-
fattning om terrorlagars 
komplexitet 

- 

Tabell 3 - Moderaterna ifyllda analysschema. Tabellen illustrerar Moderaternas svar på indikatorerna samt en analys om 
varför deras positionering kan se ut som den gör.  
 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna är upphovsaktören till att bet. 2015/16:JuU17 konstruerades eftersom de var 

delaktiga i propositionen och därför är det lätt att se parallellen mellan Kingdons syn på problem 

och Socialdemokraternas erkännande av ett existerande problem, eftersom Socialdemokraterna är i 

regeringsställning och i position att kunna konstruera deras syn på ett problem. Kingdon hade häv-

dat att Socialdemokraterna konstruerar problemet genom att nämna att det finns ett pluralistiskt hot, 
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hotbilden är riktad mot oskyldiga etcetera. Lawen Redar är Socialdemokraternas representant i de-

batten om förslag 2015/16:17 och kan därför ses som deras budbärare när det kommer till att för-

medla till allmänheten varför radikaliseringsprocessen är ett problem. Problemet konstrueras genom 

att  nämna att terrorn vill åt ett totalitärt samhälle, de är oberäkneliga etcetera. Konstruktionen av 

hotbilden redovisas med anledning av att tala om för det svenska samhället varför hotbilden är ett 

problem och även varför problemet måste lösas. Redar vidareutvecklar problemet genom att tala om 

att radikalisering förekommer i svenska samhällen, vilket behöver åtgärdas. Redar drar paralleller 

mellan radikalisering och dåden på Utöya, Bataclan och det är genom dessa händelser som ämnet 

har uppmärksammats tillräckligt mycket för att Socialdemokraterna ska ta upp ämnet på regerings-

agendan. Kingdon hävdar att anledningen till att ämnen likt Utöya dras upp är för att få samhället 

att acceptera Socialdemokraternas konstruerade problemsyn, tillräckligt mycket för att vinna accep-

tans att åtgärda problemet.  

 

Kingdon menar att policyströmmen kan förklara varför Socialdemokraterna positionerar sig till fö-

reslagna motåtgärder. Bet. 2015/16:JuU17 grundar sig i prop. 2015/16:78, i propositionen framgår 

FN och FATF. För att möjliggöra internationell fred agerar säkerhetsrådet och FATF rådgivare, 

delger rekommendationer och inför nödvändiga sanktioner i syfte att lösa och förhindra konflikter 

(Prop. 2015/16:78: 14-16). Kingdon skulle definiera Säkerhetsrådet och FATF som spelare utanför 

parlamentet, så kallade policysamfund med anledning av att de har konstruerat förslag på lösningar. 

Kingdon skulle påstå att dessa aktörer är högst relevanta när det kommer att föreslå lösningar på det 

konstruerade problemet. Säkerhetsrådet och FATF har i uppgift att delge rekommendationer i syfte 

att förhindra radikaliseringsprocessen. Kingdon hade menat att rekommendationerna kan ses som 

de förslag som bara flyter runt i universum som får betydelse när det appliceras på problem. Försla-

gen fick mening i svensk lagstiftning efter att regeringen applicerat rekommendationerna på pro-

blemet. Socialdemokraterna förhåller sig till statslöshetkonventionen och ignorerar kryphålet med 

dubbla medborgarskap som Sverigedemokraterna vill dra nytta av i reservation 14. Socialdemokra-

terna följer Anderssons förslag om ytterligare kriminalisering av terroraktiviteter genom att föreslå 

prop. 2015/16:78. Enligt Flyghed med flera finns en viss komplexitet gällande terrorlagar. Social-

demokraterna anser inte att en översyn av lagförslaget är nödvändigt utan anser att lagförslaget är 

tillräckligt tydligt konstruerat för att ge fällande domar till de som begår brott enligt de revideringar 

som föreslagits. 

 

Enligt Kingdon påverkar allmänheten Socialdemokraternas inställning till att problematisera en 

situation och viljan att åtgärda problemet. Anledningen till att Socialdemokraterna vill stå upp för 
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demokoratin, begränsa rörelsefriheten etcetera, beror på att de delar den uppfattningen med allmän-

heten. Allmänheten besitter inställningen att förhindra radikaliseringsprocessen vilket resulterar i att 

nationens humör blir detsamma, en inställning som speglar av sig på Socialdemokraternas målsätt-

ning. Potentiella förklaringar på varför nationens humör är som det är kan bero på terrordåd likt 

9/11 eller Parisattentaten, vilket kan ha resulterat i en fientlig inställning mot radikaliseringsproces-

sen. Politiskt organiserade krafter såsom FN:s säkerhetsråd och FATF besitter båda inställningen att 

förhindra terrorism, en åsikt som speglar Socialdemokraternas målsättning i och med begränsningen 

av rörelsefriheten, motverka rekrytering etcetera. Parlamentets ståndpunkt är, enligt Kingdon, rege-

ringen eftersom det är de som erkänt problemet och lagt fram ett konkret lagförslag, i form av en 

proposition. Socialdemokraterna behöver inte invänta att något annat parti erkänner ett problem 

utan kan själva konstruera ett problem med förslag på lösningar. Hade Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet bytt plats hade problemet inte konstruerats på samma sätt vilket hade resulterat i att 

andra problem hade äntrat regeringsagendan.   
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Socialdemokraterna Problemsyn Motåtgärder Målsättning 

Svar på indikatorerna  • Det finns en pluralistisk 
hotbild 

• Hotbilden riktar sig mot 
samhället 

• Hotbild mot oskyldiga 
• Terrorn är oberäknelig  
• Terrorn vill skapa totalitära 

samhällen 
• Radikalisering förekommer 

i Sverige och kan resultera 
i att krigs - och terrorbrott 
begås 

• Revidering av brottsbalken, 
lag 2002:444 och 2010:299 

• Likvärdig kriminalisering 
av finansiering och genom-
förandet av terrorismresor 

• Ej straffa individer som 
åker till deras medborgar-
länder 

• Ej frånta terroristers med-
borgarskap  

• Förhindra rasism  
• Stå upp för demokratin 
• Motverka terrorismresor  
• Förbättra de polisiära re-

surserna 
• Begränsa rörelsefriheten 

Analys Problemströmmen 
• Ett problem pga att motåt-

gärder erkänns 
• Lawen Redar är S:s budbä-

rare 
• Konstruerar problemet 

genom att nämna en plural-
istiskt hotbild genom 
radikalismen som före-
kommer i Sverige och som 
påverkar samhällets stabili-
tet 

• Delger varför problemet är 
ett problem och inte en si-
tuation  

Policyströmmen 
• Säkerhetsrådet och FATF 

är policy-samfund. De är 
spelare utanför parl. som 
rekommenderar föreslagna 
lösningar på problemet 

Politikströmmen 
Socialdemokraterna kan ha 
sina målsättning pga: 
• Att nationens humör också 

är emot radikalisering 
• Att politiskt organiserade 

krafter såsom FN och 
FATF vill motverka radik-
alism 

• S i samtycke med MP har 
erkänt problemet med radi-
kaliseringsprocessen till-
räckligt för att konstruera 
lagförslagsändringar  

Tidigare forskning - • Förhåller sig till statslös-
hetskonventionen  

• Motsätter sig en delad 
uppfattning med SD gäl-
lande fråntagandet av med-
borgarskap för de med 
dubbla medborgarskap  

• Vidhåller att lagföreslaget 
är tillräckligt tydligt för att 
bortse från en lagöversyn 

- 

Tabell 4 – Socialdemokraternas ifyllda analysschema. Tabellen illustrerar Socialdemokraternas svar på indikatorerna 
samt en analys om varför deras positionering kan se ut som den gör. 
 

Avslutningsvis ska strömmarna bilda ett harmoniserat samband för att ge en potentiell förklaring på 

partiernas positionering gällande motverkandet av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen. 

Inledningsvis har ett critical juncture, kritiskt läge, inträffat. Detta kritiska ögonblick kan enligt 

Kingdon vara en förändring i ett annars konstant tillstånd. Förändringen skulle kunna vara krisen 

som har uppstått från det att ingen radikaliserades tills idag då båda partierna säger sig veta att 

radikalism förekommer i Sverige. Därefter erkänner partierna att radikaliseringsprocessen sker i 

Sverige och konstruerar ett problem med processen, nämligen att den medför en hotbild mot Sve-

rige. När problemet är konstruerat placeras det på regeringsagendan av aktörer innanför parlamen-
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tet, vilket både Moderaterna och Socialdemokraterna är. Regeringsagendan kan ses som den dag-

ordning som listar de mest angelägna problemen. Problemet med radikaliseringsprocessen är ett 

problem som berör rättsväsendet och därav hamnar problemet på justitieutskottets dagordning. Väl 

uppe på regeringsagendan har Moderaterna haft möjlighet att ta ställning till ett erkännande av pro-

blemet, helt förkasta regeringens förslag eller skriva reservationer. Moderaterna valde att erkänna 

problemet genom att, i huvudsak, sympatisera med propositionens ställningstagande. Idéer om före-

slagna motåtgärder hämtas av FN:s säkerhetsråd, FATF men även hos riksdagspartierna som kon-

struerat reservationer, enligt Kingdon med hjälp av sakexpert som finns till deras förfogande. Sä-

kerhetsrådets och FATF:s rekommendationer fanns innan regeringens proposition och därför kan 

deras rekommendationer ses som de förslags-molekyler som flutit runt i universum till dess att de 

blev applicerades på parlamentets problemsyn. Nationens humör, politiskt organiserade krafter och 

det parlamentariska läget tillätt problemet att äntra agendan vilket möjliggjorde att ett policyfönster 

öppnades. När en synkronisering av strömmarna skedde i det kritiska ögonblicket öppnades ett po-

licyfönstret och entreprenörer hade möjligheter att placera in lösningar på problemet. Entreprenö-

rerna är två olika aktörer, med anledning av att policyfönstret öppnades upp två gånger. Den första 

entreprenören är regeringen, det vill säga Socialdemokraterna och Miljöpartiet, eftersom det är de 

som erkänt problematiken med radikaliseringsprocessen, de har lokaliserat Säkerthetsrådets - och 

FATF:s rekommendationer och applicerat de på ett konkret lagförslag, i form av en proposition. 

Den andra entreprenören är justitieutskottet eftersom de har tillåtits att konstruera ett betänkande 

utifrån regeringens förslag. Visserligen har utskottet fått all fakta på bordet, i form av alternativa 

lösningar, ämnets huvudsakliga problematik etcetera, men detta tar inte bort det faktum att justiti-

eutskottet är den entreprenör som placerar in de mest lämpade lösningarna i det öppna policyfönst-

ret i syfte att åtgärda problematiken med radikaliseringsprocessen i Sverige. Efter att ett ställnings-

tagande har konstruerats tas ärendet upp i riksdagens kammare, det som enligt Kingdon skulle be-

nämnas som beslutsagendan. Där tas det faktiska beslut om förslagen, förslag som sedan implemen-

teras i samhället. En synkroniserad kombination av alla beståndsdelar möjliggör en slumpmässig 

sammanbindning av de autonoma strömmarna som samtliga spelar en vital roll i den process som 

skapar förståelse om varför partiernas positionering gällande motverkandet av den våldsbejakande 

radikaliseringsprocessen kan se ut som den gör.  
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9. Slutsats 
1 // Hur positionerar sig partierna i motverkandet av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen? 

Moderaterna positionerar sig i enlighet med såväl propositionens - som justitieutskottets ställnings-

tagande gällande motverkandet av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen. Moderaterna stäl-

ler sig bakom justitieutskottets ställningstagande i omröstningarna om reservation 1, 6, 8, 11, 12 

och 14. Att positionera sig i enlighet med utskottets ställningstagande betyder att man tycker att 

föreslagna åtgärder om att revidera brottsbalken, lag 2002:444 och 2010:299 är lämpliga. Ytterli-

gare positionering är likvärdig straffskala för finansiering och terrorismresor, att ytterligare krimi-

nalisering inte är nödvändigt, att Sverige inte ska begränsa individer att åka till sina medborgarlän-

der, inte heller förhindra barns resor utan föräldrarnas tillåtelse och slutligen inte dra in svenska 

medborgare deras medborgarskap om de blir fällda för terrorismbrott. Moderaterna positionerar sig 

även i samtycke med oppositionen genom att stödja reservation 2. Reservation 2 handlar om att se 

över lagändringarna i syfte att effektivisera lagen.  

 
Socialdemokraterna positionerar sig i enlighet med såväl propositionens - som justitieutskottets 

ställningstagande gällande motverkandet av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen. Social-

demokraterna ställer sig bakom justitieutskottets ställningstagande i omröstningarna om reservation 

1, 6, 8, 11, 12 och 14. Att positionera sig i enlighet med utskottets ställningstagande betyder att man 

tycker att föreslagna åtgärder om att revidera brottsbalken, lag 2002:444 och 2010:299 är lämpliga. 

Ytterligare positionering är att ingen lagöversyn är nödvändig, likvärdig straffskala för finansiering 

och terrorismresor, att ytterligare kriminalisering inte är lämpligt, att Sverige inte ska begränsa in-

divider att åka till sina medborgarländer, inte heller förhindra barns resor utan föräldrarnas tillåtelse 

och slutligen inte dra in svenska medborgare deras medborgarskap om de blir fällda för terrorism-

brott. I och med den minimala skillnaden mellan partiernas positionering kan hypotesen som besk-

revs i kapitel 5.1, om att partierna besitter skiljemeningar, inte bekräftas.  

 
2 // Hur ser Moderaternas positionering, i motverkandet av den våldsbejakande radikaliseringspro-

cessen, ut i jämförelse med Socialdemokraternas? 

Som går att tyda av tabell 3, 4, i slutsatsen om frågeställning 1 och som Beatrice Ask nämnde i sitt 

öppningsanförande så positionerar partierna sig väldigt likt varandra när det kommer till motver-

kandet av den våldsbejakande radikaliseringsprocessen enligt bet. 2015/16:JuU17. Båda partierna 

tar samtycke med justitieutskottets ställningstagande i reservation 1, 6, 8, 11, 12 och 14. Den enda 

skillnaden är att Moderaterna anser att reservation 2 är en lämplig motåtgärd i syfte att effektivisera 

lagstadgan. Socialdemokraterna röstar emot reservation 2, vilket betyder att de tycker att lagförsla-

get är tillräckligt tydligt.  
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3 // Hur kan vi förstå partiernas positionering i motverkandet av den våldsbejakande radikali-

seringsprocessen? 

För att kunna skapa förståelse för den process som legat till grund för partiernas positionering går 

John W. Kingdons teori ”agenda, alternatives, and public policies” att använda. För att Kingdons 

teori ska kunna förklara varför partierna positionerar sig som de gör är det viktigt att lokalisera par-

tiernas syn på problemet, vilka aktörer som har hjälpt till att konstruera alternativa lösningar på 

problemet, vilket politiska aktörer som har format partiernas målsättning samt vilka entreprenörer 

som har varit drivande i att åtgärda problemet. Dessa beståndsdelar har sedermera öppnat upp ett 

policyfönster som möjliggjort att partierna har kunnat positionera sig. Varje beståndsdel är viktig att 

lokalisera eftersom det är en process där ett samspel mellan flera viktiga komponenter, i kritiska 

lägen, banar väg för partiers positionering gällande motverkandet av den våldsbejakande radikali-

seringsprocessen.   
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