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I och med Islamiska Statens (IS) framfart och framgångsrika rekrytering har antalet människor 

som valt att lämna Sverige för att ansluta sig till terrororganisationen ökat drastiskt. Örebro 

kommun och Stockholms stad presenterade under 2015 olika strategier för återanpassning av de 

jihadister som återvänder till Sverige och i juni samma år presenterade regeringen, efter ett FN-

direktiv, en utredning om särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte. Dessa händelser ledde till 

en livlig nationell debatt om hur jihadister bör hanteras när de återvänder till Sverige. 

 

Denna studie är en diskursanalys med utgångspunkter i Maarten Hajer diskursmetodologi och 

Michel Foucaults maktteori och syftet med studien är att undersöka samt analysera debatten kring 

hanteringen av återvändande jihadister i Sverige under 2015. 

 

Debatten är en del av den större rättssystemsdiskursen och studien visar att två sidor bildas i 

debatten, en som förespråkar striktare vedergällningsåtgärder och en sida som förespråkar 

återanpassning. Debatten är en diskursiv maktkamp mellan dessa två sidor och resulterar till slut i 

att vedergällningssidans juridiska och politiska ramar blir dominerande i debatten. I och med 

detta avgör vedergällningssidans aktörer vad som är accepterat och politiskt korrekt att uttrycka i 

frågan om hanteringen av återvändande jihadister i Sverige. Återanpassningens aktörer förändras 

då på så sätt att de tvingas förhålla sig till den dominerande ramen och dess språk.  

 

Sökord: Diskursanalys, Återvändande jihadister, Islamiska Staten, Foucault, Hajer. 
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Radikalisering och människor som åker utomlands för att strida är inga nya fenomen. Efter 9/11 

har dock begreppet radikalisering framförallt associerats med islamistisk terrorism (Pisoiu, 2013: 

246). Den islamistiska radikaliseringen är ett aktuellt ämne och det förs en ständig diskussion 

kring fenomenet som tog fart i och med den Islamiska Statens (IS) framfart i Mellanöstern. Det 

har visat sig vara svårt att ge generaliserade förklaringar till varför människor radikaliseras, då 

många faktorer och anledningar är individuella. Forskningen har idag bitar av pusslet som 

eventuellt kan förklara varför människor radikaliseras, men förmågan att sätta ihop dessa delar 

saknas fortfarande. Verkligheten tycks vara för komplex för att kunna förklaras med en enhetlig 

förklaringsmodell (Hafez & Mullins, 2015: 959). 

 

15 år efter 9/11 är det tydligt att samarbete mellan staten och samhället är essentiellt för att skapa 

nya arenor för avradikalisering (Gunaratna, 2011: 279). Lyckas man inte med detta är risken 

överhängande att radikaliseringen fortsätter och den gemensamma önskan om samförstånd och 

framtida stabilitet uteblir. En gemensam vision som gagnar både staten, samhället och andra 

aktörer kan endast nås genom en ökad medvetenhet om varandras behov och intressen 

(Gunaratna, 2011: 280-281). Terroristers avsikt är inte endast att attackera specifika mål utan att 

skapa motsättningar i samhället och därmed skapa etniska och religiösa uppror. Det är viktigt att 

hela samhället är medveten om terroristernas försök att skapa disharmoni genom att ställa 

människor mot varandra och därmed skada den sociala strukturen i samhället (Gunaratna, 2011: 

285).  

1.1. Bakgrund 

Problematiken om hur radikaliserade individer bör hanteras är inte på något sätt en ny utmaning. 

Olika länder har presenterat olika strategier för att hantera och försöka avradikalisera individer 

och i Sverige har det under många år existerat avhopparprogram främst för högerextrema som 

velat lämna en radikal rörelse (Exit, 2016). I mitten av januari 2015 presenterades ett förslag från 

Örebro kommun, i form av terapi och bostads- och jobbassistans, för återvändande jihadister i 

Sverige (Rydhagen, 2015, 16 januari). Förslaget mottog stark kritik från många håll och var 

startpunkten på den nationella debatt som snabbt tog form. I mitten av maj samma år lade 

socialnämnden i Stockholms stad fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism som 

omfattade diverse återanpassningsstrategier och som mottog liknande kritik som Örebro 

kommuns förslag fått tidigare samma år (Delling, 2015, 18 maj). Till följd av ett FN-direktiv 

tillsatte regeringen en utredning om särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte vilket 

presenterades för allmänheten i juni (Szyber, 2015, 30 juni). I december 2015 

institutionaliserades utredningen genom en proposition om lagändring (Prop. 2015/16:78).  

 

18 av 49 artiklar från 2015 som handlat om behandling av återvändande jihadister i Sverige har 

fått över 1 000 delningar på Facebook och 9 av dessa har delats över 10 000 gånger. Den artikel 

som delats flest gånger har delats 69 400 gånger, vilket visar på det omfattande intresset för 

debatten (Alp, 2015, 22 januari).  

 

Debatten om hur man bör hantera återvändande jihadister är en del av den mer övergripande 

rättssystemsdiskursen, som det svenska rättssystemet bygger på. Michel Foucault presenterar en 

diskursanalys om rättssystemsdiskursen i sin bok Övervakning och straff från 1975 där han 

klargör att den är uppbyggd av flera politiska komponenter. Under 1600- och 1700-talet 

utvecklades straffet från att främst ha bestått av offentlig kroppsbestraffning till att fokuseras mot 

en mer förnuftspräglad vedergällning. Fängelset blev den naturliga följden av denna utveckling, 

1. Inledning 
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där fängelsestraffet skulle användas som metod på alla brottslingar. Under denna tid föddes även 

idén om återanpassning, där den inspärrade individen skulle omvandlas genom psykologiska 

processer för att kunna passa in i samhällets önskvärda normer. Rättssystemsdiskursen är därför 

idag uppbyggd av två centrala delar, en vedergällningsdel och en återanpassningsdel (Sunesson, 

1987: x-xi).  

 

En diskurs kan förklaras som “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 7). Diskurser påverkar och bygger upp samhällets 

strukturer, samtidigt som samhället, i sin tur, bygger upp diskurser. De dominerande diskurserna 

påverkar lagar och processer i samhället samt hur allmänheten förhåller sig till och uppfattar 

särskilda fenomen. Samhällets struktur tjänar den dominerande diskursen då den är 

sanningsbärande (Hajer, 2005: 303). 

 

1.2. Problemformulering 

Radikalisering och terrorism är ett gränsöverskridande fenomen mellan länder och det 

förekommer därmed att personer som radikaliseras i Sverige ansluter sig till terrororganisationer 

utanför Sveriges gränser (Säkerhetspolisen 2016a). Från Sverige reser t.ex. många radikaliserade 

individer för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska organisationer som IS 

(Säkerhetspolisen 2016b). När dessa individer, som i studien benämns som jihadister, återvänder 

till Sverige har svårigheten varit att fånga upp dem, både för samhället och rättsväsendet, för att 

kunna vidta nödvändiga åtgärder. Att lagföra dessa individer har varit nästintill omöjligt då 

bevisläget varit högst komplicerat (Delling, 2015, 26 maj). Hur Sverige bör hantera återvändande 

jihadister blev därför en högaktuell debatt inom rättssystemsdiskursen i Sverige då dessa 

individer anses utgöra ett hot mot samhället.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att, genom diskursanalys, undersöka och analysera debatten kring 

hanteringen av återvändande jihadister i Sverige utifrån rapporteringen från fyra svenska 

dagstidningar under 2015. Vidare syftar studien till att granska debattens aktörer och 

maktförhållanden emellan dem. 

 

 Hur påverkas rättssystemsdiskursen av debatten? 

 Hur framstår maktförhållanden mellan debattens olika aktörer? 

 

2. Tidigare forskning 

Nedan kommer tidigare forskning att presenteras, som är relevant för studien. Den tidigare 

forskningen är här uppdelad i två delar. I den första delen presenteras en jämförande 

diskursanalys inom avradikalisering och i den andra delen redogörs ett antal exempel på 

avradikaliserings-strategier från olika länder. 

2.1. Diskursanalys inom avradikalisering 

Demant & de Graaf (2010) jämför två fallstudier i Nederländerna om avradikaliseringen av 

sydmolucker på 1970-talet och radikala jihadister efter 2001 (Demant & de Graaf, 2010: 408). 

Studiens fokus ligger på att belysa både samhällets och de radikalas uppfattningar om de två olika 
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statliga tillvägagångsätten för avradikalisering och terrorbekämpning. Det intressanta med att 

jämföra dessa två fallstudier av avradikalisering är de enorma skillnaderna i statens, medias och 

allmänhetens reaktion och intresse för problemet. Likheten är att de radikala bestod av 

andragenerationens invandrare och att de alla kände ett utanförskap och en exkludering från det 

Nederländska samhället (Demant & de Graaf, 2010: 412). 

 

Terrorister har som avsikt att provocera och väcka reaktioner och de är beroende av historier om 

diskriminering och utanförskap för att få folks sympatier och vinna nya rekryter. Detta måste 

staten vara medveten om och de måste bemöta dessa historier om diskriminering och 

utanförskap med andra mer neutraliserade skildringar (Demant & de Graaf, 2010: 408-409).  

 

Den jämförande studien visar att det inte bara är statens interventioner som spelar stor roll i 

avradikaliseringsprocessen, utan även diskursen som förs i samhället har en mycket stor 

påverkan. Den kanske största skillnaden mellan dessa två fallstudier är att i den senare är 

allmänheten, media och politiker mycket mer intresserade och uppskrämda av terrorhot, det 

råder moralpanik och hela västvärlden pratar om “kriget mot terrorn” (Demant & de Graaf, 2010: 

423). Denna uppfattning fanns inte alls på samma sätt på 1970-talet där det fokuserades väldigt 

lite på sydmoluckernas politiska och ideologiska grund för våldet (Demant & de Graaf, 2010: 

408). Staten lyckades dock neutralisera de sydmoluckiska ungdomarnas uppfattning om deras 

utsatthet i samhället och arbetade med att främja deras välfärd, integration och politiska 

deltagande. Slutligen ledde detta till att den yngre generationen kände sig mer inkluderad i 

samhället och den väpnade kampen blev mindre tilltalande (Demant & de Graaf, 2010: 421).  

 
För dagens extremistiska islamister är avradikaliseringsprocessen mycket mer global och 

komplex. Konflikter runtom i Mellanöstern och världen producerar bilden av att väst och Islam är 

direkta motpoler till varandra. Nyckeln till en lyckad avradikalisering hos radikala jihadister idag 

ligger därmed i att bekämpa uppfattningen om utsatthet, diskriminering och exklusion från de 

västerländska samhällena (Demant & de Graaf, 2010: 421-422). 

2.2. Erfarenheter från andra länder 

Nedan presenteras ett flertal exempel på hur andra länder valt att arbeta med avradikalisering. 

Dessa länder har valts utifrån att det var här som relevant information hittades om hur andra 

länder hanterat balansgången mellan straff och återanpassning av radikaliserade individer. Detta 

är således enda anledningen till att just dessa utvalda länder presenteras som exempel i studien. 

 

2.2.1. Nederländerna 

 

År 2012 startas ett program i Nederländerna för återanpassning av personer dömda för 

terrorbrott som ett samarbete mellan den nationella koordinatorn för säkerhet och terrorist- 

bekämpning (Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV) och den 

nederländska frivårdsmyndigheten (Reclassering Nederland, RN). Målet är att kunna övervaka 

före detta extremister och terrorister genom en obligatorisk skyddstillsyn samt att skapa ett 

förebyggande arbete som ett ytterligare tillägg till de redan befintliga strategierna för 

terroristbekämpning hos de nederländska myndigheterna (Schuurman & Bakker, 2015: 77). 

 

Kriteriet för deltagarna i denna återanpassningsprocess är att samtliga anses ha extrema 

islamistiska tolkningar. Återanpassningen skapas som en del av processen i den villkorliga 

frigivningen och innefattar villkor som t.ex. att förbjuda den frigivna från att interagera med 

kända extremister i samhället (Schuurman & Bakker, 2015: 70). 
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NCTV anser det nödvändigt att fokusera både på avradikalisering och avståndstagande från 

extremistiskt beteende. Därmed anses det nödvändigt att inkludera villkor som separerar 

deltagarna från sociala extremistiska inflytanden samt åtgärder vars syfte är att förändra deras 

egna extremistiska idéer. En första form av ett beteendemässigt avståndstagande sker genom 

övervakning från RN. De ansvarar för att assistera individerna med att lösa praktiska sociala 

problem som att hitta anställning, skola, inkomst, boende, få psykologisk hjälp samt stöd att 

försonas med familjemedlemmar. Samtidigt övervakas dessa individer för att förhindra och 

upptäcka ett eventuellt återvändande till extremistiska sociala miljöer (Schuurman & Bakker, 

2015: 72). 

 

Endast när en praktisk form av återanpassning, enligt ovan presenterade åtgärder, anses ha 

lyckats till en betydande grad påbörjas kognitiva interventioner hos de frigivna individerna för att 

starta en psykologisk avradikaliseringsprocess (Schuurman & Bakker, 2015: 78). Kognitiva 

interventioner används med syfte att få personen att kritiskt granska sin egen världsbild, det så 

kallade “talking cure” där det förs en dialog med personen om dennes övertygelser för att visa på 

alternativa och mindre extrema tolkningar av Koranen (Schuurman & Bakker, 2015: 72). Dessa 

typer av metoder genomförs av personal hos RN som har en tillräckligt stark förtroenderelation 

med den frigivne, alternativt av externa konsulter med teologisk kunskap samt erfarenhet av att 

tala med jihadister (Schuurman & Bakker, 2015: 72). 

 

Programmet drog inte åt sig någon kontroversiell publicering från varken media eller politiker 

under perioden 2013-2014 då Schuurman och Bakker (2015) analyserade programmet. Inte ens 

vid bakslag som när två deltagare reste till Syrien resulterade det i någon större negativ 

publicering. Schuurman och Bakker menar att det antagligen hänger ihop med att 

återanpassnings-programmet vid den här tidpunkten ännu inte hade offentliggjorts. Någon större 

statistik, på antal återfall och antal till synes lyckade rehabiliteringar, hade ännu inte hunnit 

presenteras då programmet fortfarande var i startprocessen under perioden som forskarna 

genomförde studien (Schuurman och Bakker, 2015: 78). 

2.2.2. Storbritannien  
 
Qureshi (2015) menar i sin analys att det har skett en förändring i hur Storbritannien talar om 

terroristbekämpning. Fokus inom staten har flyttats från att handla om att förebygga våldsdåd 

mot befolkningen till att fokusera mer på att förebygga extrema åsikter och det hot som 

radikaliserade individer anses utgöra. Storbritanniens strategi, Prevent, var från början en 

strategi för att förhindra en våldsam yttring av extremism men har sedan gått ett steg längre mot 

ett nytt syfte att förhindra alla former av extremism även om den inte manifesterar sig som 

våldsam (Qureshi, 2015: 187). Strategin har därmed fått ett mer ideologiskt förhållningssätt, som 

främst riktas mot muslimsk tro och utövning (Qureshi, 2015: 183). 

 

Enligt Qureshi (2015) har Storbritannien anammat en kategorisering som delar in västerländska 

muslimer i fyra grupper; fundamentalister, traditionalister, modernister och sekularister. Med 

denna kategorisering som grund har Storbritannien börjat driva på möjligheten att införa 

sanktioner mot de som anses vara fundamentalister eller extremister. Detta förhållningssätt har 

institutionaliserats genom program som Contest, Prevent och Channel med syfte att skapa en 

homogen tolkning av Islam (Qureshi, 2015: 184). Fällande domar för terrorbrott i Storbritannien 

som handlade om faktiska planer av någon form av terrordåd utgjorde endast 66 av 838 individer 

dömda för terrorbrott, när studien utfördes. Paragraf 58 under “The Terrorist Act” kriminaliserar 

innehav av någon form av dokument som på ett eller annat sätt anses extremistiskt och kan då 

resultera i en fällande dom för terrorbrott (Qureshi, 2015: 185). 

 

Umm Achmed är ett exempel på en kvinna som dömts till 12 månaders fängelse för terrorbrott 

p.g.a. innehav av en extremistisk tidning på en USB-sticka, trots att hon inte haft någon 
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inblandning i planeringen av något terrordåd. Detta har lett till att hon även tvingats genomgå 

avradikalisering via samma strategier som används i Channel programmet. Erfarenheten har 

lämnat Umm Achmed en bitter eftersmak av hur Storbritanniens rättvisesystem behandlar 

muslimer. Hon anser att responsen på hennes brott har varit helt oproportionerlig (Qureshi, 

2015: 189-190).  

 

Qureshi (2015) menar att dessa typer av fall visar på överreaktioner från staten som uppfattat 

hotet som större än vad det verkligen är. På detta vis har en felaktig skildring skapats av 

muslimska fångar i Storbritanniens fängelser och muslimsk tro och utövning har setts som 

någonting som bör modifieras genom disciplinära åtgärder (Qureshi, 2015: 186). 

 

2.2.3. Indonesien  
 
Detachment-88 är Indonesiens nationella polismyndighets terroristbekämpningsenhet. 

Indonesien har länge haft problem med terrororganisationen Jemaah Islamiyah (JI) men till 

skillnad från många andra länder har Indonesien inte institutionaliserat sina strategier för 

bekämpning av terrorism (Horgan & Braddock, 2010: 273).  

 

Myndigheterna i landet har insett vikten av att förändra både attityder och beteende hos gripna 

terrorister vilket delvis förväntas uppnås genom dialog med före detta JI medlemmar samt 

ömsesidig respekt från polis och fångvaktare. Fångarna har även erbjudits ekonomiska bidrag 

och tillgång till distansutbildningar i utbyte mot samarbete. Även de som vill besöka sina 

familjemedlemmar i fängelset har erbjudits logi och ofta fått sina resor betalda (Horgan & 

Braddock, 2010: 274). 

 

Detachment-88 har haft som strategi att försöka avradikalisera de medlemmar som de griper 

genom diverse metoder för att sedan skapa ett samarbete med de föredetta medlemmarna för att 

införskaffa information om organisationen. De har bl.a. haft ett samarbete med JIs föredetta 

befälhavare Mohammed Nasir Bin Abbas efter att han tagit avstånd från organisationen. Han har 

assisterat Detachment-88 med att förebygga radikalisering och att möjliggöra avradikalisering 

hos fångar. Föredetta JI medlemmar har även använts i avradikaliseringsprocessen genom att 

omskola fångar och föra dialog kring meningen med jihad. För att göra det möjligt att skapa ett 

samarbete och involvera före detta JI medlemmar i arbetet mot terrorism har Detachment-88 

behandlat gripna terrorister med ömsesidig respekt och anordnat bl.a. bönesessioner i fängelset 

(Horgan & Braddock, 2010: 273).  

 

Eftersom dessa åtgärder inte varit institutionaliserade har det funnits väldigt lite statistik kring 

resultatet. Statistiken har visat hur många som blivit tidigare frisläppta eller beviljats amnesti, 

men det har inte funnits något dokumenterat bevis för hur många av dessa som faktiskt 

undergått någon avradikaliseringsprocess. Det som gör Indonesiens strategi speciell är hur de har 

använt sig av tidigare JI medlemmar i sin strategi, vilket gett dem värdefull information och insyn 

i organisationen (Horgan & Braddock, 2010: 274). 

2.2.4. Jemen 
 
Argumentbaserad dialog har blivit en viktig del av Jemens strategi för terrorism- och 

extremismbekämpning. Efter attackerna mot USS Cole år 2000 och den franska oljetankern 

Limburg år 2002 riktades stark kritik mot Jemens president Saleh. Det blev tydligt att nya 

strategier för att motverka terrorism var nödvändiga för att försöka bekämpa al-Qaida-celler i 

landet. Fem religiöst lärda män valdes ut för att bilda det som kom att kallas den Religiösa 

Dialogskommittén (RDC) som innebar att en dialog fördes med fängslade extremister för att 

uppnå en attitydförändring hos dem. Dialogen baserades på ömsesidig respekt och förväntades 

leda till att extremisten, efter några veckor, tog avstånd från terrorhandlingar och den grupp de 
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tillhört. Fången blev då frisläppt och erbjöds yrkesutbildning samt assistans att hitta arbete 

(Horgan & Braddock, 2010: 275).  

 

RDC har hävdat att 364 fångar släppts fria sedan programmet infördes år 2002 fram till 2005. 

Dessutom har de hävdat att de fångar influerade av al-Qaida haft en 98 procent chans att 

förändras tack vare dialogprogrammet. I princip all fakta på dessa framgångar har kommit från 

RDC själva och även om de första rapporterna om programmet hävdat stor framgång har det på 

senare tid ifrågasatts av många. Kritikerna har bland annat menat att det inte går att vara säker 

på att extremisterna faktiskt förändrats, det finns en sannolikhet att de tar avstånd officiellt 

endast för att bli fria. Två eller tre av de terrorister som genomförde attacken på USAs ambassad i 

Sana’a år 2008 hade tidigare deltagit i RDCs program (Horgan & Braddock, 2010: 275-276). 

 

2.2.5. Nordirland 
 
Som en del av “The Good Friday Agreement” (GFA) 1998 beslutades det om en plan om tidig 

frigivning för dömda terrorister, vilket var en del som ansågs nödvändig för att kunna föra en 

realistisk fredsprocess framåt. Frigivning var dock inte synonymt med absolut amnesti. Om en 

enskild individ eller en gruppmedlem på något sätt bröt mot vapenvilan skulle individens, och 

hela gruppens, tidiga frigivning upphävas. Grupper (som t.ex. Real IRA) som inte respekterade 

GFA och vapenvilan var ej kvalificerade till att bli frisläppta (Horgan & Braddock, 2010: 269). 

 

Efter att de släppts fria upplevde dessa paramilitärer dock konstant misstänksamhet från polisen 

samt svårigheter att hitta arbete. På grund av detta skapades ett flertal åtgärder för att försöka 

återanpassa dessa personer i samhället (Horgan & Braddock, 2010: 269). Välfärdsorganisationer 

startades, vilka analyserade vilken typ av assistans individerna var i behov av och försökte 

tillgodose dessa. Nordirlands regering bidrog med yrkesmässig assistans samt ekonomiska 

bidrag. Northern Ireland Association for the Care and Resettlement of Offenders (NIACRO) 

bidrog med en typ av återanpassning genom utbildning och yrkesträning. “The Educational 

Trust” kallades det stöd som användes för att stötta före detta politiska fångar och deras familjer 

genom att möjliggöra åtkomst till utbildning, både för de frigivna fångarna och för deras familjer 

(Horgan & Braddock, 2010: 270).  

 

För att kontrollera så att ingen av undertecknarna till GFA bröt mot villkoren skapades 

Independent Monitoring Commission (IMC), som övervakade och rapporterade om paramilitära 

gruppers aktivitet i Nordirland. Genom detta kunde IMC kontrollera att undertecknarna till GFA 

hedrade överenskommelsen och samtidigt garantera säkerheten i Nordirland. I IMCs 

dokumentering av åren 2003-2008 rapporterades ingen våldsam aktivitet hos någon av 

undertecknarna till GFA. Detta antyder att återfall hos de som frisläppts varit väldigt få. Det är 

dock möjligt att enskilda individer gått med i andra grupper som inte skrivit under avtalet. Av de 

450 fångar som frisläppts har 20 personer fått sin frisläppning upphörd (Horgan & Braddock, 

2010: 270-271). 

2.2.6. Colombia 
 
När Horgan och Braddock (2010) genomförde studien fanns det i Colombia ett statligt 

återanpassningsprojekt där tidigare krigare och extremister försågs med både ekonomiska, 

utbildnings-, och hälsofördelar. De individer som ansågs kunna få ta del av fördelarna deltog 

även i yrkesutbildningar, individuella workshops och terapisessioner. Det var dock inte alla 

tidigare krigare och extremister som fick ta del av detta projekt; de som deltagit i speciellt 

grymma handlingar som t.ex. mord utanför strid, terrorism och kidnappning tilldelades inga 

fördelar från staten. Denna strategi fick dock motta en hel del kritik, då många ansåg att farliga 

terrorister släpptes fria (Horgan & Braddock, 2010: 271-272).  
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Kollektivt utbrytande från paramilitära grupper i Colombia uppkom vanligtvis som ett resultat av 

en beräknad strategi från gruppens ledning. Denna typ av utbrytning och avståndstagande 

behöver dock inte betyda att den enskilda individen avradikaliserades. De medlemmar som 

enskilt bestämde sig för att lämna en grupp gjorde det oftast av personliga skäl; rädsla för 

bestraffning, missnöjdhet med gruppen och/eller dess ledare eller ett erkännande av att gruppens 

mål var ouppnåeliga (Horgan & Braddock, 2010: 271).  

 

Den Colombianska regeringen har tagit fram diverse åtgärder för att stoppa våldet och sedan 

2002 har mordstatistiken minskat till hälften och landets kidnappningar med 87 %. Dock har 17 

% av de gängmedlemmar som greps mellan 2006-2007 tidigare deltagit i det statliga 

återanpassnings-programmet (Horgan & Braddock, 2010: 272). 

 

2.3. Sammanfattning 

 

Den tidigare forskningen ger exempel på hur avradikalisering och extremism har hanterats i olika 

länder. Dessa exempel visar hur komplext problemet med våldsbejakande extremism är och hur 

svår balansgången kan vara mellan vedergällnings- och återanpassningsåtgärder. Den tidigare 

forskningen visar att en mängd olika strategier tillämpas för att försöka avradikalisera 

extremister. I samtliga fall används både vedergällnings- och återanpassningsåtgärder. 

Vedergällningen innebär ofta fängelsestraff medan återanpassningen i stället innebär en 

psykologisk process för att förändra individens tankemönster. I samtliga fall har det varit svårt att 

mäta strategiernas konkreta framgångar. 

 

I den tidigare forskningen presenteras dessutom ett exempel på hur diskursanalys används i en 

liknande kontext som i denna studie. Studien undersöker hur statens, medias och allmänhetens 

reaktion på avradikalisering förändras i Nederländerna över tid. I studien jämförs sydmolucker 

från 1970-talet med islamistiska extremister efter 2001. Studiens slutsats är att man i 

Nederländerna år 2011, då studien slutfördes, var mycket mer uppskrämd av terrorhotet än vad 

man var på 1970-talet. Efter 2001 fokuseras det även mer på de politiska och ideologiska faktorer 

som ligger till grund för extremismen.  

 

För att bidra till forskningen undersöks, i denna studie, debatten om hur återvändande jihadister 

bör hanteras i Sverige för att se hur debatten och diskursen påverkar politiska beslut. Hur 

våldsbejakande extremister hanteras beror på hur allmänheten uppfattar problemet och hur den 

politiska diskursen ser ut i landet. 

3. Diskursanalys som teori och metod 

Diskursanalys har valts som teori och metod då denna studie undersöker hur språket påverkar 

politiken och därigenom även samhällets struktur. Då vi undersöker en politisk debatt i media är 

diskursanalys det naturliga valet.  

 

Inom fältet diskursanalys är teori och metod sammankopplat och det går således inte kombinera 

vilka metodologier och teoretiska ramverk som helst när denna kvalitativa analysmetod används. 

Det är däremot möjligt att inkludera och kombinera element från olika perspektiv, med kravet att 

perspektiven utgår från samma teoretiska ramverk. Diskursanalys är en enhetslösning uppbyggd 

av både teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer och antaganden om språkets förhållande till 

sociala konstruktioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 10).  

 

Begreppet diskursanalys anses av många vara ganska oklart; det används ofta utan närmre 

förklaring eller förtydligande av dess innehåll. Diskursanalys är emellertid inte en enhetlig 

disciplin utan en hel del olika tvärvetenskapliga domäner som används inom diverse sociala 
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områden. Det råder heller ingen särskild enighet om hur diskursanalyser bör utföras. Begreppet 

skulle kunna sammanfattas som ett sätt att analysera mönster och strukturer inom 

språkanvändning på olika sociala områden. Diskursanalys har beskrivits som “ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 7).  

 

Maarten Hajer (2005) påpekar vikten av att inte se diskurs som synonymt med diskussion och 

han definierar diskursanalys som en metod där en samling idéer, koncept och kategorier ger 

mening till sociala och fysiska fenomen (Hajer, 2005: 300). Diskursanalys är en metod som 

analyserar hur språket, i form av diskurser, skapar mening och fördelar makt inom politik och 

samhälle (Hajer, 2016). Analysmetoden fokuserar även på att hitta och reda ut regelbundenheter 

och variationer i språket som förmedlas av diskursens aktörer. Det är dessutom av stor vikt att 

klarlägga ur vilken kontext diskursen formats för att kunna förstå dess sociala effekter (Hajer, 

1995: 44).  

 

Metoden gör det möjligt att betrakta politiska problem som en tvåvägs-kommunikation där 

aktörer både influerar och influeras av pågående diskurser för att sedan kunna presentera 

lösningar på dessa problem. Diskursanalys som metod är lämplig för att analysera språkets 

påverkan på samhällsstrukturen då den ger en bra och övergripande helhetsbild som tar hänsyn 

till den bakomliggande kontexten (Brikell, 2000: 49). Syftet med diskursanalys som teori och 

metod är inte att studera hur verkligheten faktiskt är, utan hur vissa påståenden uppfattas som 

mer sanningsenliga än andra (Brikell, 2000: 50).  

 

Michel Foucaults teorier om diskursanalys utgör grunden för de flesta av dagens 

diskursanalytiska metoder och teorier. Även Maarten Hajer, vars metod används i studien, är 

influerad av Foucault. Denna studie förhåller sig till Michel Foucaults maktteori i analysen av hur 

makt utövas inom debatten. Studien använder dessutom Maarten Hajers analytiska metod för att 

på ett strukturerat sätt analysera debatten om hantering av återvändande jihadister i Sverige. 

Nedan presenteras Foucaults maktteori och Hajers diskursanalytiska metod. Dessa delar utgör 

studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 

 

3.1. Maktteori enligt Michel Foucault  

 

Michel Foucault, 1926-1984, var en fransk filosofiprofessor och inflytelserik tänkare inom många 

områden (Lindgren, 2003: 382). År 1969 skrev Foucault L’archéologie du savoir (Vetandets 

arkeologi) där han började analysera diskurser (Lindgren, 2003: 386). Foucault har sedan dess 

blivit en allfader inom området diskursanalys och hans teorier och metoder ligger till grund för de 

flesta senare diskursanalytikers arbete (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 19). Foucault har ett 

konstruktivistiskt förhållningssätt och utgår från att all kunskap konstrueras genom diskurser 

och är på så vis inte en spegelbild av verkligheten. Han menar därför att kunskap inte är 

universell, utan är starkt influerad av den kulturella och historiska kontexten (Lindgren, 2003: 

385). Genom detta ses människan som ett subjekt vars självmedvetande är i konstant förändring. 

Foucault är inte intresserad av att komma fram till någon universell sanning i sina analyser utan 

intresseras mer av vad som sägs och vad det får för konsekvenser. Från 1970-talet fokuserades 

hans teorier på relationerna mellan makt, vetande och subjekt (Lindgren, 2003: 386-387).  

 

Foucault undersöker hur makt utövas och vilka konsekvenser detta resulterar i för de 

underkastade subjekten, han är däremot inte intresserad av att ta reda på intentionerna bakom 

maktutövningen. I denna mening reduceras inte makt till en kraft som enbart strömmar från ett 

håll utan ses som en grundkomponent i varje relation. Foucault talar om mikro-makt där makten 

mellan individer är ett neutralt och konstant flöde som både avsiktligt och oavsiktligt verkar, 

påverkar och förändrar relationerna (Lindgren, 2003: 390-391).  
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Det finns tre faktorer som tillsammans utgör en viktig del av Foucaults maktteori. Det första är 

förhållandet mellan makt och institutioner där han menar att institutioner inte producerar utan 

endast reproducerar existerande maktrelationer. Institutioner och myndigheter reproducerar 

maktförhållanden genom att aktivt återskapa och förhålla sig till regler och förordningar. Den 

andra faktorn är det gemensamma beroendet mellan makt och vetande. Vetande innebär den 

moderna tidens kunskap, på jakt efter sanningen, där den dominerande diskursen innehar en 

makt att disciplinera subjekten. Dominerande diskurs innebär att den verklighetsuppfattning 

som en diskurs förmedlar blir accepterad av samhället och därmed blir en del av samhällets 

strukturella och normativa uppbyggnad. Ett exempel på en helt dominerande diskurs är den om 

parlamentarisk demokrati som statsskick i Sverige. Aktörer som förespråkar konkurrerande 

diskurser både förlöjligas och utesluts. Det finns således ett förhållande mellan kunskap och makt 

och den dominerande diskursen kan tillrättavisa subjekt som utmanar den dominerande 

diskursen genom diverse sanktioner. Den tredje och sista faktorn inom Foucaults maktteori är 

synen på subjektet i förhållande till makten där den självmedvetna människan är en social och 

kulturell produkt skapad av de dominerande diskurserna (Lindgren, 2003: 392). 

 

Foucault menar att där makt utövas, möts maktens rörelse alltid av motstånd i form av olika 

hinder. Precis som han menar att makt inte enbart strömmar från en central överordning, är inte 

heller motståndet en enda koncentrerad kraft. Liksom med makt förekommer motstånd i termer 

av mikro-fysik, dvs. av många olika slag och magnituder (Lindgren, 2003: 393). I den moderna 

välfärdsstaten används diverse sanktioner genom t.ex. lagar och förordningar för att kontrollera 

och forma individer till önskvärda subjekt med lämpliga levnadsbanor. De önskvärda 

levnadsbanorna sprids via massmedia och på så vis reproduceras samhällets normer och 

dominerande diskurser (Lindgren, 2003: 395). 

 

Begreppet subjekt definieras av Lindgren (2003) både som individ men också som undersåte. 

Denna underkastelse är en följd av att individen formas av normer och sociala praktiker, 

konstruerade av samhällets dominerande diskurser (Lindgren, 2003: 387). I denna studie 

kommer benämningen aktörer användas för att påvisa att subjekten är aktiva aktörer inom denna 

debatt.  

 

Diskursen påverkar aktören och aktören, i sin tur, påverkar diskursen och vilken typ av 

maktdimension aktören agerar inom, samt vilken diskursiv makt aktören har, påverkar hur 

denne influeras av diskursen. Maktdimension kan förklaras genom att olika aktörer besitter olika 

typer av makt beroende på i vilken arena inom samhället som aktören agerar. Ett exempel är 

maktflödet mellan lärare och elev inom dimensionen skola, och hur detta flöde ser annorlunda ut 

i en annan dimension, dvs. utanför skolan. Diskursiv makt innebär den möjlighet aktören har att 

påverka diskursen. Politiker och utomparlamentariska debattörer har diskursiv makt att påverka 

diskursen, medan allmänheten, i egenskap av väljare, vanligtvis inte besitter denna makt, då de 

endast röstar på befintliga diskurser. Aktörer måste dessutom hela tiden förhålla sig till den 

dominerande diskursen för att inte uteslutas. En aktör som går emot den dominerande diskursen 

riskerar att förlöjligas och ibland även uteslutas. På så vis kan de heller inte undkomma att bli 

påverkade av diskursen. Allmänheten, som till skillnad från politikerna, har liten makt att enskilt 

påverka diskursen, influeras ändå i stor utsträckning av den då den konstruerar samhällets moral 

och struktur (Brikell, 2000: 216). 

 

3.2. Diskursanalytisk metod enligt Maarten Hajer 

 

Maarten Hajers diskursanalytiska metod handlar om hur en diskurs produceras och konstrueras 

med hjälp av metaforer, symboler, ramar och story lines. I denna metod undersöks vilka idéer, 

koncept och kategorier som är regelbundet återkommande inom termerna för en specifik diskurs 

(Hajer, 2005: 300). 
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Enligt denna typ av analysmodell består en diskurs utav specifika ramar, som simpelt skulle 

kunna förklaras som ideologier. Produktionen av nya ideologiska ramar sker därför väldigt sällan 

då det skulle innebära ett nyskapande av ideologier (Brikell, 2000: 54). Ramarna byggs upp av 

story lines som är en strategi för att på ett enkelt och intresseväckande sätt framföra fakta och 

idéer i en mer koncentrerad berättelseform (Hajer, 2005: 301-302). Story lines är på så vis 

aktörens sätt att framföra sin egen eller diskursens världsbild. Aktörer tillför story lines, som är 

uppbyggda av metaforer, ikoner och symboler, till diskursen för att producera, reproducera och 

förändra den. Skillnaden mellan ikoner och symboler är att ikoner har en högre och mer bestämd 

emotionell laddning som är svår att förändra och därmed är reaktionerna på ikonerna redan 

givna. Symboler är mer tvetydiga och kan ha olika laddning i olika kontexter. Om dessa bidrag till 

diskursen upphör innebär det att diskursen sakta kommer att fasas ut och försvinna då inget nytt 

eller viktigt längre tillförs (Brikell, 2000: 54).  

 

Hajer (2005) mäter hur inflytelserik en diskurs är genom en tvåstegs-metod där en diskurs anses 

vara dominerande om den uppfyller kraven för följande två kriterier. Första steget är så kallad 

diskursstrukturering där diskursen genom språket strukturerar politik och samhälle och 

därigenom påverkar hur en social enhet uppfattar världen. Det andra steget är en så kallad 

diskursinstitutionalisering där diskursen institutionaliseras i form av t.ex. handlingsplaner, lagar 

och förordningar (Hajer, 2005: 303). 

 

3.3. Urval och avgränsningar 
 

På grund av studiens resurs- och tidsbegränsning har det varit nödvändigt att göra särskilda urval 

i materialet. Målet är att undersöka den allmänna debatten kring återvändande jihadister i 

Sverige och vi har valt att analysera artiklar från svenska dagstidningar. Valet att använda artiklar 

som undersökningsmaterial har gjorts på grund av den tillgänglighet som inte, i samma 

utsträckning, finns inom andra medier. Med syfte att få en så bra överblick som möjligt över 

diskursen och hur den förs i landet, har analysunderlaget valts genom ledare, debatt- och 

nyhetsartiklar från Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Aftonbladet och Expressen, 

som utifrån vår förförståelse är fyra av de mest lästa dagstidningarna i Sverige. Tidningen Metro, 

som också tillhör den kategorin, utesluts ur studien då den inte behandlat debatten i samma 

utsträckning som de andra tidningarna.  

 

Studiens resursbegränsning har lett till ett urval där lokala dagstidningar uteslutits. Det skrivs ett 

stort antal artiklar om IS, jihadister och den syriska konflikten i allmänhet och för att avgränsa 

till de mest relevanta artiklarna används sökorden återvändande jihadister och återvändande is-

krigare i söktjänsten på dagstidningarnas egna hemsidor. Vi har valt att endast använda 

internetupplagan av artiklarna då de i större utsträckning är tillgängliga. Vi har fått fler träffar i 

dessa söktjänster än vad vi fått i Retriever Mediearkivet, där det även varit svårt att sortera 

utefter de dagstidningar vi valt. Antalet artiklar som behandlar ämnet är stort och för att 

avgränsa urvalet ytterligare valdes tidsperioden 1 januari - 31 december 2015, eftersom det är då 

diskursen både får slagkraft i media och är som mest aktiv.  

 

Vi har valt att inte utesluta någon typ av artikelform då vår avsikt är att få en så bred uppfattning 

om debatten som möjligt. Sökningarna på dagstidningarnas hemsidor, med ovan nämnda 

avgränsningar, har resulterat i totalt 49 stycken ledare, debatt- och nyhetsartiklar som har 

varierat i längd. Ledare och debattartiklar har i snitt varit något längre än nyhetsartiklar men 

eftersom internetversionen av dessa artiklar använts går det inte att specificera antal sidor. En del 

av debattartiklarna har varit repliker till tidigare artiklar eller andra medier som inte omfattats av 

studiens urval. Artiklarna har främst kretsat kring tre händelser; Örebro kommuns förslag om 

återanpassning av återvändande jihadister, Stockholms stads handlingsplan för återvändande 

jihadister samt regeringens utredning om ökat straffansvar för resor i terrorismsyfte. 
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Sammanfattningsvis har vi valt att göra ett relativt brett urval för att få en övergripande bild av 

debatten och händelseförloppet. Nedan följer en tabell över artiklarnas spridning över året. 

3.3.1. Tabell 1.  
 

Tabellen visar det totala antalet artiklar per månad och per dagstidning samt spridningen av 

antalet artiklar över året. 

 

 
Månad 2015 

 
DN 

 
SvD 

 
Expressen 

 
Aftonbladet 

 
Sammanlagt 

Januari 2 3 8 4 17 

Februari   2  2 

Mars 1 2   3 

April     0 

Maj 3 8 1 3 15 

Juni   2  2 

Juli 1 2  2 5 

Augusti  1   1 

September  1   1 

Oktober     0 

November 1  1 1 3 

December     0 

Sammanlagt 8 17 14 10 49 

 

3.4. Metoddiskussion 

Diskursanalys används för att ge en helhetsbild av ett särskilt fenomen och detta tillvägagångssätt 

är både metodens för- och nackdel (Brikell, 2000: 50). I detta fall är vårt syfte att undersöka 

debatten som helhet och genom detta riskerar vi att förlora en del av det analytiska djupet i varje 

enskild artikel. Alla artiklar som behandlar ämnet inkluderas med största sannolikhet inte i 

studien vilket kan innebära en risk att väsentlig information faller bort. De aktörer som på något 

vis inkluderas i studien kan ha gjort ytterligare uttalanden utöver de som förekommer i de 

artiklar som undersökningen omfattar. Om dessa uttalanden skulle inkluderas finns möjligheten 

att studiens resultat och slutsatser skulle kunna bli annorlunda.  

 

En ytterligare eventuell svaghet är risken för felcitering i artiklarna. Citaten i artiklarna är 

andrahandskällor, vilket innebär att skribenten citerar någon annan. Citat kan vara tagna ur dess 

ursprungliga sammanhang, då journalisten endast förmedlar en koncentrerad bild av det som 

personen säger, för att tjäna sitt eget syfte. Inom diskursanalys är dock den essentiella faktorn 

vad som förmedlas och vilken respons det får, därför är källors trovärdighet och validitet inte 

prioriterat. Syftet är inte att undersöka verkligheten som den är, utan hur den uppfattas och 

förmedlas. Det viktigaste är därför inte journalistens källkritik, utan dennes uppfattning av 

verkligheten. Diskursanalys är på så vis en teori och metod som undersöker skapandet av sociala 

konstruktioner.  

 

Två av de tre dokument som lett till debatten om hanteringen av återvändande jihadister i 

Sverige, Örebros kommunalråd Rasmus Perssons förslag och Stockholms stads handlingsplan 

finns inte kvar i sin ursprungliga form. Förslaget från Örebros kommunalråd nämndes i ett 

nyhetsinslag i januari 2015 och finns inte längre tillgängligt. Stockholms stads handlingsplan 

tvingade revideras och kan därför inte heller återges i sin helhet i denna studie. Regeringens 

utredning om ökat straffansvar för resor i terrorismsyfte har inte hittats men däremot finns 

regeringens proposition som kom i november tillgänglig (Prop. 2015/16:78). Studiens fokus är 
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dock inte att granska dessa förslag utan att undersöka och analysera den debatt som förlagen 

ledde till.   

 

Kvalitativ forskning har en viss tendens att färgas av forskarens inblandning (Denscombe, 2009: 

323). Vår förförståelse och kulturella bakgrund innebär att vi har en uppfattning om verkligheten 

och om debatten vi undersöker. Det finns en risk att vi missar återkommande koncept och idéer 

som på grund av vår förförståelse framstår som självklara och där med ovidkommande för 

resultatet. Vi är, som alla andra i samhället, en del av diskursen och påverkas av den i vårt 

tankesätt. Med största sannolikhet påverkar detta vårt sätt att tolka både diskursen och debatten. 

Även det resultat som framkommer av vår diskursanalys tolkas utefter vår förförståelse och 

kulturella bakgrund. Vi har en förförståelse om den övergripande konflikten och flyktingfrågan 

som den resulterat i, samt om tidigare forskning inom radikalisering och avradikalisering. Trots 

detta har vi inte varit insatta i den specifika debatten om återvändande jihadister innan 

genomförandet av studien och har därför medvetet inte tagit ställning i frågan. Vi försöker att 

vara så objektiva som möjligt och försöker avskärma oss från vår generella förförståelse och våra 

värderingar i genomförandet av denna studie. Vi har som mål att på ett objektivt sätt förmedla 

återkommande uppfattningar och åsikter i debatten om hanteringen av återvändande jihadister i 

Sverige. 

4. Diskursanalys 

Diskursanalysen delas in i två delar där den första identifierar debattens story lines, som sedan 

dekonstrueras för att urskilja de ikoner, symboler och metaforer som de byggs upp av. Målet med 

detta upplägg är att se återkommande mönster inom debatten. För att på ett så pedagogiskt sätt 

som möjligt beskriva debatten kommer denna del av diskursanalysen presenteras utefter de tre 

stora händelserna som under året bidragit till att forma debatten. Den första av dessa händelser 

är Örebro kommuns förslag på hantering och återanpassning av återvändande jihadister som 

presenteras för allmänheten i januari. Vid detta tillfälle har Mona Sahlin, nationell samordnare 

för våldsbejakande extremism, redan lagt fram ett förslag om att införa ett skattefinansierat stöd 

för återvändande jihadister. Den andra stora händelsen är när Stockholms stad i maj presenterar 

en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Den tredje och sista händelsen, som i sig inte 

väckt lika mycket debatt som de föregående två, är regeringens utredning om särskilt straffansvar 

för resor i terrorismsyfte som presenteras för allmänheten i juni. Det är främst de första två 

händelserna som orsakat starka reaktioner i debatten om återvändande jihadister i Sverige. I den 

andra delen av diskursanalysen presenteras debattens aktörer och dess maktförhållanden. Här 

analyseras diskursens påverkan på aktörerna samt aktörernas påverkan på diskursen. I denna 

studie benämns de två sidorna i debatten som förespråkare för striktare vedergällningsåtgärder 

samt förespråkare för återanpassningsåtgärder. 

4.1. Story lines 

Story lines är, som tidigare nämnt, en förmedling och en förenkling av en ideologisk ram som 

används för att på ett enkelt och intresseväckande sätt framföra fakta och idéer i en mer 

koncentrerad berättelseform. I denna debatt förekommer i princip lika många story lines som det 

förekommer debattartiklar. Varje undersökt artikel har i stort sett en egen story line och det finns 

inga som återkommer ordagrant. Däremot innehåller de tydliga mönster som gör det enkelt att 

kategorisera dem. De story lines som infaller i samma mönster lyfter fram samma argument och 

har en liknande utformning. 

 

Företrädare för de två sidorna är eniga om att de människor som begår brott ska straffas och 

lagföras men då bevissituationen är mycket komplicerad när brott begås i andra länder, som 

dessutom saknar fungerande stater, presenteras olika strategier för att hantera de återvändande 
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jihadisterna. I SvD skriver reportern Hannes Delling (2015) att “gärningarna i Syrien och Irak 

kan handla om antingen folkrättsbrott, som krigsbrott, som hamnar under internationella 

åklagarkammaren eller terrorhandlingar som sköts av riksenheten för säkerhetsmål” (Delling, 

2015, 26 maj). I artikeln citeras även Agnetha Hilding Qvarnström, chefsåklagare för riksenheten 

för säkerhetsmål: “generellt sett ska man väcka åtal om man kan tro att brott begåtts utanför 

landets gränser, men det är stora bevissvårigheter. Det är särskilt svårt när det gäller platser där 

det inte finns välfungerande stater” (Delling, 2015, 26 maj). 

4.1.1. Förslaget från Örebro kommun 
 
Den 16 januari 2015 nämner Aftonbladet och Expressen för första gången Örebro kommuns nya 

förslag på hantering och återanpassning av återvändande jihadister. Förslaget innefattar 

återanpassningsstrategier i form av assistans i jobbsökande och terapi för de återvändande 

jihadisterna som inte kunnat lagföras i Sverige. 

 

Redan i de första artiklarna skapas en debatt om förslaget när de två terrorforskare som 

intervjuas i Aftonbladet har helt olika ståndpunkter i frågan. Magnus Norell menar att “vill man 

öka rekryteringen till IS så är det [Örebro kommuns förslag] en fantastisk idé” medan Magnus 

Ranstorp, i samma artikel, anser att “det här är helt rätt väg att gå” (Hagberg, 2015, 16 januari). I 

Expressen tillägger Magnus Ranstorp att “de [kritikerna till förslaget] vet inte hur förebyggande 

arbete fungerar” (Rydhagen, 2015, 16 januari). Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, 

ifrågasätter förslaget i samma artikel: “Om man har råd att skapa sådana här jobb, varför måste 

människor åka till Syrien för att få dem? [...] I stället för att satsa på ungdomar som inte har tagit 

det här steget, utan kämpar på hemma” (Rydhagen, 2015, 16 januari). Tillsammans har dessa två 

artiklar delats över 30,000 gånger på Facebook (Hagberg, 2015, 16 januari; Rydhagen, 2015, 16 

januari), vilket visar på ett stort allmänintresse för frågan. Dessa två artiklar visar att det redan 

från början skapas två tydliga inriktningar i debatten om hur man bör hantera återvändande 

jihadister i Sverige. 

 

En story line som snabbt skapas av företräde för striktare vedergällningsåtgärder efter att 

förslaget från Örebro kommun presenteras är att “kommunen vill ge jobb till IS-krigare” 

(Rydhagen, 2015, 16 januari).  Robin Nilsen, distriktsordförande för Liberala ungdomsförbundet i 

Örebro län och ledamot i gymnasienämnden, uttrycker sig på följande vis: "Örebro kommuns nya 

policy: Begå ett terrorbrott, få ett jobb?" (Carling, 2015, 17 januari). Denna typ av story line lever 

kvar under hela debatten och trots att den utvecklas under året förblir innebörden den samma. 

Diamant Salihu (2015) skriver i Expressen hur flera personer, däribland Jan Björklund, 

Liberalernas partiledare, har anklagat Örebros kommun för att “ge IS-terrorister en gräddfil” 

(Salihu, 2015, 23 januari a). Här presenteras för första gången metaforen “gräddfil” som kommer 

att bli flitigt använd i debatten. 

 

Förespråkare för striktare vedergällningsåtgärder presenterar dessutom en typ av story line som 

fokuserar på de återvändande jihadisternas illgärningar och att de bör bestraffas därefter. Dagen 

efter att Örebro kommuns förslag för första gången nämns i de undersökta artiklarna skriver 

Devin Rexvid (2015), doktorand i socialt arbete, en debattartikel där han presenterar följande 

story line: “[förslaget är] ett politiskt långfinger mot den yazidiska 11-åriga flicka som efter 

serievåldtäkter tog livet av sig [...]” (Rexvid, 2015, 17 januari). Här använder han metaforen “ett 

politiskt långfinger” för att framhålla det svek han anser att kommunens förslag utgör mot “en 

yazidisk 11-årig flicka”, som här blir till en känslomässigt laddad ikon. 

 

Den 22 januari kritiserar Yekbun Alp (2015), aktivist för kurders rättigheter i Turkiet, förslaget 

från Örebros kommun samt Mona Sahlins förslag om att införa ett skattefinansierat stöd för 

återvändande jihadister med sin story line: “med den mentaliteten kan ju Sahlin ta sig en tur till 

Norge och be dem frige Breivik, ge honom en praktikplats och terapitimmar i stället” (Alp, 2015, 
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22 januari). Här använder hon Anders Behring Breivik, som redan är en starkt negativ och 

känslomässigt laddad ikon för våld och extremism, för att föra fram hennes poäng och skapa 

övertygelse. Hon fortsätter att använda starka ikoner när hon i samma artikel gör en koppling 

med Nazityskland: 

 

Det är tur att inte någon som Sahlin bestämde och satt vid makten i Nürnberg när 

nazisterna ställdes inför rätta för krigsbrott och folkmord på flera miljoner judar, romer och 

homosexuella. Hon skulle säkert ha frikänt dem och gett dem ekonomiskt stöd. (Alp, 2015, 

22 januari) 

 

Till skillnad från debattörer och skribenter, använder politiker som förespråkar striktare 

vedergällningsåtgärder en annan typ av story line för att framföra sitt budskap. 

Kristdemokratiska politiker samt Liberalernas partiledare Jan Björklund är de politiker som 

företräder vedergällningssidan i debatten om återvändande jihadister. I januari skriver Sara 

Skyttedal (2015), förbundsordförande för kristdemokratiska ungdomsförbundet, i en 

debattartikel i Expressen att “islamismen är i dag det största enskilda internpolitiska hotet mot 

vår demokrati” (Skyttedal, 2015, 29 januari). Hon gör islamismen till en negativ symbol genom 

att visa på hur den utgör ett hot mot demokratin, som i detta sammanhang är en mycket positivt 

laddad symbol. Politiker som representerar denna sida av debatten tycks i högre grad fokusera på 

hur man bör åtgärda det upplevda hot mot demokratin och det västerländska samhället som IS 

och de återvändande jihadisterna utgör, medan övriga debattörer är mer känslomässigt styrda i 

sina argument. Det är framförallt den uteblivna bestraffningen som de anser vara provocerande 

för anhöriga till IS offer. 

 

Mona Sahlin, nationell samordnare för våldsbejakande extremism, är en av de mest 

framträdande förespråkarna för återanpassning och hon använder en story line som tidigare 

använts av Barack Obama i debatten om hur man bör bekämpa terrorism: “Obama har sagt att 

man kan skjuta terrorister men ska man utrota terrorism så handlar det om att låta de goda 

krafterna vinna” (Näslund, 2015, 22 februari). Denna story line är en symbolik för hur stater inte 

bör ta till de medel som de bekämpar. 

 

Skribenten Patrik Kronqvist (2015) beskriver de starka reaktionerna mot förslaget från Örebros 

kommun i en ledare i Expressen, där han använder följande story line: “Ryggmärgsreflexen är 

förståelig. Det är stötande med en gräddfil för terrorister. Men vad är egentligen alternativet till 

att försöka rehabilitera dem?” (Kronqvist, 2015, 19 januari). Här återkommer metaforen 

“gräddfil” för att beskriva Örebro kommuns förlag, men till skillnad från förespråkarna för 

striktare rättsliga åtgärder menar Kronqvist (2015) att det inte finns något alternativ till att 

försöka återanpassa dem. Här använder han dessutom metaforen “ryggmärgsreflexen” som 

anspelar på de känslostyrda reaktionerna hos kritikerna till förslaget. 

 

Attentatet mot Charlie Hebdo i Paris i januari 2015 har fungerat som en avskräckande ikon i 

debatten om hanteringen av återvändande jihadister i Sverige. Patrik Kronqvist (2015) skriver om 

farorna med att inte försöka återanpassa de återvändande jihadisterna när han framför följande 

story line: “De som döms kommer en dag ut igen” (Kronqvist, 2015, 19 januari). Han tillägger 

sedan att “Jackie Arklöv satt i fängelse för krigsförbrytelser innan han sköt ihjäl poliserna i 

Malexander. Chérif Kouachi dömdes för att ha smugglat jihadister till Mellanöstern innan han 

mejade ner journalisterna på Charlie Hebdo” (Kronqvist, 2015, 19 januari). Attentatet mot 

Charlie Hebdo och morden i Malexander kopplas på så vis ihop som en direkt konsekvens av 

bristen på återanpassning. Även Kassem Hamadé (2015) använder ikonen Charlie Hebdo i den 

första av årets undersökta artiklar från Expressen där han använder följande story line: “Om man 

vill undvika ett nytt Charlie Hebdo, fast i Sverige, måste en sådan expertisgrupp bildas 

omgående” (Hamadé, 2015, 13 januari). Han argumenterar här för hur återvändande jihadister 
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måste få professionell hjälp för att återanpassas till samhället och att det måste bildas en 

expertisgrupp som kan ta sig an detta problem. 

 

En annan typ av story line som återanpassningsföreträdare använder utgörs av en uppfattning 

om att det inte finns något annat alternativ än att återanpassa de återvändande jihadisterna. I 

mars, presenterar skribenten Amanda Björkman (2015) följande story line i DN: “det viktiga är 

vilken effekt insatserna ger, inte hur väl de överensstämmer med vårt hämnd-begär” (Björkman, 

2015, 3 mars). Hon använder “hämnd-begär” som en symbol för de känslor som finns mot 

jihadister i samhället och menar att återanpassning av återvändande jihadister kan uppfattas som 

motbjudande, men är nödvändigt för samhällets bästa. I artikeln påpekar hon dessutom hur 

Rasmus Persson blivit till en symbol i debatten där kritikerna använder metaforen 

“jihadistkramare” för att beskriva honom. Hon kritiserar de som är emot återanpassning genom 

sin story line: “att våga testa nya lösningar är betydligt bättre än att sitta stilla i båten med sin 

stolthet”, där metaforen “sitta stilla i båten” används för att beskriva nuläget där ingenting görs. 

Björkman (2015) beskriver de känslomässiga reaktionerna på Örebro kommuns förslag om 

återanpassning med metaforen “öga för öga, terror mot terror” (Björkman, 2015, 3 mars). 

4.1.2. Stockholms stads handlingsplan 
 
I maj presenterar Stockholm stad en handlingsplan mot våldsbejakande extremism som 

innefattar olika sociala insatser. Denna strategi nämns för första gången den 18 maj i studiens 

undersökta artiklar (von Hall, 2015, 18 mars). 

 

Flertalet förespråkare av diverse återanpassningsstrategier ifrågasätter återkommande i debatten 

vad det egentligen finns för alternativ till återanpassning. I maj skrivs en ledare i DN där 

skribenten framför följande argument: “För det ryggradsreflexisterna glömmer är att insatserna 

för återvändare inte görs av omsorg om terroristen, utan om samhället” (Ge återvändarna en 

chans, 2015, 21 maj). I denna story line används “ryggradsreflexisterna” som en metafor för att 

beskriva de känslomässiga reflexerna i reaktionerna hos kritikerna mot återanpassnings-

strategier. En liknande story line är följande citat som Oisín Cantwell (2015) skriver i 

Aftonbladet: “Vi måste försöka göra någonting åt dem som inte ställs inför rätta. [...] ska vi låta 

dem skrota omkring, möjligen traumatiserade och potentiellt livsfarliga?” (Cantwell, 2015, 20 

maj). Han använder här metaforen “skrota omkring” och orden “traumatiserade” och “livsfarliga” 

för att visa på hur farliga och sysslolösa personer annars kommer gå omkring mitt ibland oss och 

utgöra en samhällsfara. 

 

Återanpassningsföreträdare i denna debatt tydliggör att de är för bestraffning av individer som 

begått brott men att det under krigets gång är mycket svårt att få fram bevisning som håller i en 

svensk rättssal. Därför är det av största vikt att försöka hjälpa dessa individer tillbaka till 

samhället då de menar att den största faran är att bara låta dessa radikala individer gå runt fria 

på gatorna, utan någon terapi eller stöd från samhället. 

 

Marco Nilsson (2015), statsvetare vid högskolan i Jönköping, presenterar en story line när han 

skriver “jihadister är inte alltid terrorister” och tillägger att “samtidigt är det lätt för kritikerna att 

missa att det finns variation bland återvändande jihadister” (Nilsson, 2015, 21 maj). Han framför 

att jihadister inte nödvändigtvis är likställda med terrorister, som är en negativt laddad ikon, 

särskilt när det handlar om terrorister anslutna till IS. 

 

Devin Rexvid (2015) kritiserar i maj Marco Nilssons uttalande om att det finns variation bland 

återvändande jihadister genom sin story line om att “moral handlar om antingen eller” (Rexvid, 

2015, 25 maj). För att ge kraft i sin kritik utvecklar Rexvid sin story line med ikoner som t.ex. 

Förintelsen för att visa på att man inte kan betrakta kollektiv våldsutövning i gråskalor. 

“Relativiserar vi moralen i synen på Förintelsen, i synen på det blodiga kriget på Balkan, på 
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massmorden i Rwanda och andra gräsligheter då urholkas nödvändigheten att ha lagar och 

internationella konventioner” (Rexvid, 2015, 25 maj). 

 

Anna König Jerlmyr, Moderaternas gruppledare i Stockholm, är en av de politiker som kritiserar 

handlingsplanen och hon använder följande story line för att framföra sin kritik: “[...] unga 

krigsresande som reser till Syrien, deltar i strider och bidrar till fasansfulla dåd [...] kommer hem 

och blir belönade i form av en gräddfil till bostad och jobb” (Asplund, 2015, 20 maj). Här 

återkommer metaforen gräddfil. Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms 

stad använder också metaforen i sin kritik när han menar att handlingsplanen är ett 

“gräddfilstänk” (Delling, 2015, 18 maj). Även Afram Yakoub, ordförande i Assyriska 

riksförbundet, använder metaforen när han säger att det sticker i ögonen när återvändande 

jihadister, istället för att bli straffade, ges en gräddfil i samhället (Majlard, 2015, 22 maj). Genom 

användandet av metaforen gräddfil reproduceras en story line om att Stockholms stads 

handlingsplan innebär att återvändande jihadister blir belönade med en förtur till arbete och 

bostad. Denna etablerade story line och metafor används främst av förespråkare av striktare 

vedergällningsåtgärder och kritiker mot diverse återanpassningsstrategier för återvändande 

jihadister. Afram Yakoub framför även kritik när han säger att ”det är surt att skattepengar ska gå 

till dem som våldtagit och mördat” (Majlard, 2015, 22 maj). Här skapas en story line genom att 

han använder skattepengar som symbol för hur Sveriges befolkning betalar för det stöd som går 

till de som våldtagit och mördat, där våldtäkt och mord är känslomässigt och negativt laddade 

ikoner. På grund av den hårda kritik som riktas mot handlingsplanen tvingas Stockholms stad 

tillslut backa och revidera strategin (Delling, 2015, 26 maj). 

4.1.3. Regeringens utredning 
 
Regeringens utredning om särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte nämns för första gången 

i de undersökta artiklarna den 30 juni av Caroline Szyber (2015), kristdemokratisk 

riksdagsledamot (Szyber, 2015, 30 juni). I och med denna utredning skiftar debattens fokus från 

att ha handlat om återanpassningsfrågan till att nu i större grad fokusera på utredningen om 

striktare vedergällningsåtgärder. Däremot går aktörernas olika story lines fortfarande i ungefär 

samma linjer som innan utredningen offentliggjordes. 

 

Två kristdemokratiska politiker, Andreas Carlson & Caroline Szyber (2015), skriver i juli i en 

debattartikel i Aftonbladet att “vår lagstiftning måste anpassas efter den nya verklighet vi lever i” 

(Carlson & Szyber, 2015, 2 juli). Denna nya verklighet är här en symbol för hur samhället har 

förändrats på grund av IS och fenomenet med återvändande jihadister, samt hur lagstiftningen 

inte har utvecklats i takt med denna nya verklighet. Även Kristdemokraternas partiledare Ebba 

Busch Thor håller med sina partikamrater när hon under Almedalsveckan 2015 använder 

följande story lines: “De islamistiska extremisterna för ett krig mot vår civilisation” (Martikainen, 

2015, 30 juni) och “terrorister ska kunna dömas för landsförräderi” (Martikainen, 2015, 30 juni). 

Hon tillägger även att hon vill “göra det möjlighet [sic] att beslagta pass” (Martikainen, 2015, 30 

juni). Här används den negativt laddade ikonen terrorister som motståndare till den positivt 

laddade symbolen vår civilisation. 

 

Ebba Busch Thor fortsätter med att antyda att det finns en liknelse mellan Förintelsen och IS när 

hon under Almedalsveckan säger att “det är farligt att tro att vi efter Förintelsen lyckats med 

”målet om ”aldrig mer” (Martikainen, 2015, 30 juni) när hon pratar om åtgärder mot IS och 

återvändande jihadister. Hon refererar här till en gammal story line när hon säger “målet om 

aldrig mer”. Denna story line uppkom efter andra världskrigets slut och representerar alla de 

åtgärder som genomfördes för att något sådant aldrig skulle kunna hända igen. I debatten om en 

skärpt terrorlagstiftning under sommaren används Förintelsen igen som en laddad ikon av Ivar 

Arpi (2015) när han likställer vakter i förintelseläger med de personer som ansluter sig till IS på 

följande vis: 
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Den framlidne John Demjanjuk, som var vakt i förintelselägret Sobibor, dömdes utan att 

bevis framfördes på att han var personligen skyldig till massmord. Det räckte att han var 

närvarande i lägret för en fällande dom. Varför skulle inte samma sak gälla de som ansluter 

sig till IS? De vet mycket väl vad de gör. (Arpi, 2015, 16 juli) 

 

I augusti skriver Ivan Arpi (2015) ytterligare en ledare i SvD där han presenterar en story line för 

att framföra kritik mot de aktörer som talar emot en striktare lagstiftning: “Att inta en passiv 

hållning inför detta [att återvändande jihadister undgår straff], att inta en naiv hållning inför 

detta, är inte att vara god. Det är att vända bort blicken inför ondskan” (Arpi, 2015, 25 aug). Han 

använder här passivitet och naivitet som negativa symboler för att beskriva motståndare till 

striktare vedergällningsåtgärder. Genom metaforen “vända bort blicken inför ondskan” vill Arpi 

förmedla hur kritikerna ignorerar problemet. För att göra metaforen mer kraftfull använder han 

ikonen ondskan, för att representera jihadisterna och deras illdåd. Även debattören Bawar Ismail 

(2015) förespråkar en skärpt terrorlagstiftning. Han använder flera exempel på terrorattentat för 

att skapa kraftfull ikonisering i sina argument och för att visa varför han anser att en skärpt 

terrorlagstiftning är absolut nödvändig: “Paris. Köpenhamn. Sydney. Ottawa. Sousse. Detta är 

bara några av de städer som varit scenen för militanta islamisters terrorhandlingar de senaste 

åren” (Ismail, 2015, 7 september). 

 

Företrädare för striktare vedergällningsåtgärder, som på den politiska arenan främst 

representeras av kristdemokratiska politiker, menar att Sveriges terrorlagstiftning måste skärpas 

och utvidgas till att också innefatta samröre och finansiering av terrorresor så att fler ska kunna 

straffas. Dessutom argumenterar dessa förespråkare för att individer som gjort valet att åka till 

Syrien eller Irak för att strida med IS måste stigmatiseras och bestraffas då de utgör ett stort hot 

mot Sveriges säkerhet. Förespråkare för vedergällningssidan argumenterar för att man i Sverige 

idag är alldeles för naiva inför hotet som de återvändande islamistiska extremisterna utgör. Det 

behövs tydligare åtgärder för att bestraffa och därmed avskräcka andra från att ansluta sig. 

 

Det framkommer ingen direkt kritik mot regeringens utredning från återanpassningsföreträdare, 

utan kritiken riktas främst mot Kristdemokraternas förslag om landsförräderi och eventuell 

fråntagning av det svenska medborgarskapet för de individer med dubbla medborgarskap. I juli 

skriver en skribent en ledare i DN: “visst har demokratin rätt att skydda sig. Men inte med vilka 

medel som helst” (Följ inte terrorlogiken, 2015, 12 juli). En person som sticker ut i debatten och 

riktar stark kritik mot regeringens utredning om särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte är 

Zakarias Zouhir (2015), vänsterpartist och debattör, som i SvD i juli skriver att: 

 

Det [regeringens utredning om särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte] är bäddat för 

profilering där skägg, hudfärg, Koranen i individens bagage med mera blir fokus för 

misstankar vilket leder till massregistrering av svenska muslimer och begränsar den 

allmänna fria rörligheten. [...] personen kan lika gärna ha kört en ambulans som ha deltagit 

i massavrättningar. (Zouhir, 2015, 1 juli) 

 

Det skrivs endast 7 artiklar om regeringens utredning om särskilt straffansvar i det undersökta 

materialet, till skillnad från 17 respektive 15 artiklar som skrivs i januari och maj. Under hösten 

skrivs endast 3 artiklar, samtliga i november, om debatten om hantering av återvändande 

jihadister, i de dagstidningar och med de sökord som innefattas av studien. Två av dessa för fram 

återanpassningsföreträdares argument. Dessa båda artiklar fokuserar dock mer på förebyggande 

åtgärder mot radikalisering än om återanpassning av återvändande jihadister. Mona Sahlin, som 

citeras i ena artikeln, säger att ”den största gruppen som finns i Syrien i dag och kommer från 

Angered är faktiskt barn under sex år. Vad händer när de kommer tillbaka till dagis och skola?” 

(Ta av skygglapparna, 2015, 26 november). I denna story line används barn under sex år som en 

ikon laddad med beskyddande känslor för att skapa medlidande och empati för de oskyldiga 
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barnen. I och med regeringens utredning flyttas fokus från återanpassning till straff och 

förebyggande åtgärder. 

4.2. Aktörer 

De aktörer som representerar de olika sidorna i debatten om hanteringen av återvändande 

jihadister kan i stora drag delas in tre kategorier. Dessa kategorier innefattar riksdagspolitiker, 

kommunalpolitiker och utomparlamentariska debattörer. Utomparlamentariska debattörer 

innefattar i denna studie forskare, aktivister och övriga samhällsdebattörer. Samtliga kategorier 

av aktörer finns representerade på båda sidor av debatten, dock noteras en trend att de 

riksdagspolitiker som uttalar sig i debatten övervägande är emot återanpassning.  

 

Riksdagspolitiker, kommunalpolitiker och utomparlamentariska debattörer innehar en diskursiv 

makt och agerar inom olika maktdimensioner i samhället. Samtliga aktörer har diskursiv makt 

genom att de formulerar vad som är möjligt att uttrycka inom debatten. Det som skiljer dem åt är 

maktdimensionerna de har möjlighet att agera inom. Riksdagspolitikerna är de som har 

möjlighet att komma med lagförslag, stifta nya lagar och förordningar medan 

kommunalpolitikerna har makt att förändra rutiner och skapa handlingsplaner i kommunerna. 

Politikerna är således viktiga och primära aktörer som besitter makt att genom 

institutionalisering reproducera den dominerande diskursen. Att sitta i regeringen eller vara 

riksdags- eller kommunalpolitiker betyder dock inte att man automatiskt kontrollerar den 

dominerande diskursen. Alla beslut och lagändringar som politiker genomför måste vara inom 

ramen för den rådande diskursen, annars kommer de inte att accepteras. Alla debattörer har 

möjlighet att styra, producera och reproducera diskurser och på så sätt påverka politiken. 

4.2.1. Maktförhållanden 
 
Det pågår en ständig kamp mellan de två sidorna i debatten och denna ständiga dragkamp tas i 

uttryck genom olika härskartekniker, här främst i form av förlöjligande och påförande av skuld 

och skam. Redan i de första artiklar som denna studie innefattar angriper terrorforskarna 

Magnus Ranstorp och Magnus Norell kritikernas kompetens, där Magnus Ranstorp säger till 

Expressen att “de [kritikerna till Örebro kommuns förslag] vet inte hur förebyggande arbete 

fungerar” (Rydhagen, 2015, 16 januari). Magnus Norell, i sin tur, säger till Aftonbladet att “vill 

man öka rekryteringen till IS så är det [förslaget] en fantastisk idé” (Hagberg, 2015, 16 januari). 

Detta är en typ av mikro-makt som Foucault menar finns i alla typer av relationer. Marco Nilsson 

(2015), statsvetare vid högskolan i Jönköping, ifrågasätter om Devin Rexvid, doktorand i socialt 

arbete, verkligen har kunskap att kunna yttra sig i denna fråga, som inte är Rexvids 

forskningsområde, när han skriver: 

 

Det låter nästan som att Devin Rexvid påstår att varje radikal individ föddes radikal och 

aldrig har gått igenom en radikaliseringsprocess. [...] Det är igen lätt att plocka billiga poäng 

med enkla förklaringar av komplexa fenomen. Men det är förståeligt eftersom han inte 

forskar om ämnet och vill fokusera på det moraliska. [...] Illdåd ska naturligtvis fördömas, 

men samhällsdebatten skulle också må bättre av litet mera vetenskapliga argument. 

(Nilsson, 2015, 27 maj) 

 

Likaså kritiseras kompetensen hos vedergällningssidans politiska aktörer i en huvudledare i DN: 

“För att ta i den här frågan krävs således modiga politiker som klarar att hålla flera tankar i 

huvudet samtidigt” (Drevet går men problemet består, 2015, 30 maj). Här antyder skribenten att 

vedergällningsförespråkare endast förmår att fokuserar på en sak; hårdare straff. Detta maktspel, 

där företrädare för båda sidor försöker förlöjliga den andre med spydighet och sarkasm, pågår 

mellan företrädare för striktare vedergällningsåtgärder och företrädare för 

återanpassningsstrategier under hela den undersökta perioden. I januari skriver Yekbun Alp 

(2015), aktivist för kurders rättigheter i Turkiet, i Expressen: 



 

19 
 

 

Vad är då nästa steg, att ge terroristerna ersättning för förlorad arbetsinkomst? Mona 

Sahlin vill alltså belöna terrorister som åkt ner till Kurdistan, Irak och Syrien för att våldta 

kvinnor och barn och sälja de vidare som sexslavar. [...] Det är minst sagt en mycket 

skrämmande utveckling som Mona Sahlin med stöd från S-ledningen står bakom och 

dessutom med en mycket märklig stolthet. (Alp, 2015, 22 januari) 

 

De aktörer som förespråkar återanpassning försöker på samma sätt förlöjliga motståndarna i 

detta ständigt pågående maktspel. Dagen efter Yekbun Alps artikel publicerats, skrivs en annan 

artikel i Expressen, där Jamal Lamhamdi, ordförande för Örebromoskén och förespråkare för 

återanpassning, säger: “var ska man utvisa någon som är född i Sverige? Till Gotland?” (Salihu, 

2015, 23 januari b). På samma sätt förlöjligar Patrik Kronqvist (2015) kritikers argument när han 

i Expressen skriver att “[...] ingen lär strida i Syrien och Irak enbart för att få chansen att 

praktisera som fastighetsskötare i allmännyttan” (Kronqvist, 2015, 19 januari). Dessa typer av 

härskartekniker som både förlöjligar och påför skuld och skam är en typ av mikro-makt som är en 

ständigt närvarande komponent i kampen om att bli den dominerande sidan i debatten. 

 

Redan i början av året hade de aktörer som förespråkar striktare vedergällningsåtgärder ett 

övertag, som de också lyckas behålla under hela den undersökta perioden. Detta visas genom att 

de aldrig känt sig tvingade att försvara sig själva eller den ideologiska ram som de förhåller sig 

till. Återanpassningens förespråkare, främst de politiska aktörerna, har däremot ett flertal gånger 

känt sig tvingade att försvara sina argument och tillrättavisa felaktigheter som riktats mot dem. 

Ett exempel på detta är när Rasmus Persson, centerpartistiskt kommunalråd i Örebro, till 

Expressen i januari medger att han känner sig missförstådd: “vi [Örebro kommun] har inte haft 

någon gräddfil till jobb” han tillägger också att “vi har hanterat dem som alla unga vuxna i 

riskzon” (Salihu, 2015, 23 januari a). Rasmus Persson blev dessutom mordhotad i början av året 

på grund av sina tidigare uttalanden (Cantwell, 2015, 26 november). Även Ewa Larsson, 

miljöpartistiskt socialborgarråd i Stockholms stad, försvarar sig själv och Stockholms stads 

handlingsplan när hon i maj säger till Aftonbladet att “polis och rättsväsende ska först utreda och 

lagföra personer som begått brott [...] [men] oppositionen blandar ihop detta med sociala 

insatser, som att arbeta preventivt och ge stöd efter avtjänat straff” (Asplund, 2015, 20 maj). 

 

Under sommaren börjar begrepp som “terrorpopulism” användas för att kritisera 

vedergällningsförespråkare och den av regeringen tillsatta utredningen om en skärpt 

terrorlagstiftning. I juli skriver Zakarias Zouhir (2015), en debattartikel i SvD där han menar att 

“risken är stor att rättssäkerheten åsidosätts och att muslimer som grupp misstänkliggörs” senare 

tillägger han att “frågan är om vi ska tillåta regeringen att ägna sig åt "terrorpopulism" på 

bekostnad av rättssäkerheten” (Zouhir, 2015, 1 juli). Detta uttalande visar att Zouhir är högst 

medveten om att debatten nu i hög grad förespråkar hårdare tag mot de återvändande 

jihadisterna och han antyder att politikerna utreder en lagskärpning för att samla poäng hos 

väljarna. 

4.2.2. Diskursens påverkan på dess aktörer 
 
En aspekt som påverkar i vilken mån diskursen influerar aktören är aktörens kunskap och 

förmåga att interagera med den dominerande diskursen. För att en aktör ska kunna påverka en 

diskurs måste aktören ha kunskap om och kunna förhålla sig till de ramar som bygger upp 

diskursen. Den aktör som vill påverka rättsystemsdiskursen måste vara medveten om de ramar 

som bygger upp diskursen i debatten om hantering av återvändande jihadister i Sverige. Lyckas 

inte aktören förhålla sig till dessa ramar kommer diskursen influera aktören mer än tvärt om. Ett 

exempel på hur diskursen kan influera aktören i detta fall är genom uteslutning eller 

förlöjligande. De aktörer som däremot hanterar språket och besitter den nödvändiga kunskapen 

har en större chans att kunna påverka diskursen. 
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Hur de olika aktörerna förhåller sig till synen på jihadister påverkar hur väl de kan interagera 

med varandra i debatten om de återvändande jihadisterna. Förespråkare för återanpassning ser 

på jihadister som människor som radikaliserats delvis genom psykologiska processer och som 

kan avradikaliseras med rätt åtgärder. Medan förespråkare för striktare vedergällningsåtgärder 

framför ett juridiskt förhållningssätt där jihadister endast benämns som kriminella som ska 

lagföras. Återanpassningssidans språk och syn på jihadister, som inte stämmer överens med 

vedergällningssidans, hämmar dess aktörers möjligheter att påverka och utveckla diskursen. 

Nedan presenteras två exempel för att förtydliga de två sidornas olika uppfattning av jihadister. 

Devin Rexvid (2015) beskriver jihadister på följande sätt: 

 

[...] jihadister som stridit för en av samtidens mest brutala islamistgrupper och individer 

som själva med stor sannolikhet begått bestialiska handlingar mot oskyldiga människor [...] 

de har utsatt barn, kvinnor och män för trauma, förnedrat, våldtagit, förslavat, handlad [sic] 

med, korsfäst, halshuggit och massakrerat dem. (Rexvid, 2015, 17 januari) 

 

Maria Carling (2015) citerar Mona Sahlin, som beskriver jihadister på ett helt annat sätt: 

 

För det första har inte alla som återvänt gjort vedervärdiga handlingar. De som har gjort det 

ska förstås straffas, men andra som reser ned har kanske mer eller mindre lurats in i något 

de inte kunde föreställa sig i förväg. De vänder tillbaka så fort det bara går. [...] Många har 

psykiska problem eller har på andra sätt hamnat utanför. Det kan vara en riskfaktor för att 

lockas in i extremism av något slag. (Carling, 2015, 18 januari) 

 

Dessa exempel representerar två motsatta poler i tolkningen av jihadister i debatten. 

Rättssystemsdiskursen är uppbyggd av en vedergällningsdel och en återanpassningsdel, som 

båda är nödvändiga för att skapa det moderna och komplexa rättssystem som finns i Sverige idag. 

Vedergällningssidan, som förespråkar hårdare straff, har i denna debatt övertaget. För att 

återanpassningsförespråkarna ska kunna utveckla rättssystemsdiskursen behöver de därför 

kunna förhålla sig till det dominerande diskursiva språket när de talar om stöd för de jihadister 

som, av olika skäl, inte lagförs. I och med att återanpassningsförespråkare inte kunnat påverka 

diskursen i så hög grad, har diskursen påverkat aktörerna desto mer. Detta visas genom att 

aktörer, främst politiker, inom återanpassningssidan mer eller mindre tvingats försvara sig. 

 

Återanpassningsföreträdaren Rasmus Persson har fått utstå mycket kritik, även från 

riksdagspolitiker som Jan Björklund, för sina uttalanden om Örebro kommuns förslag på 

hantering och återanpassning av återvändande jihadister. Han har därmed inte lyckats förhålla 

sig till rättssystemsdiskursens vedergällningsprincip som innebär att kriminella måste lagföras 

innan de kan återanpassas. För att inte bli utesluten på grund av detta har diskursen tvingat 

honom att agera i försvarsposition. Rasmus Persson har då uttalat sig och sagt att han känt sig 

missförstådd och att “vi har inte haft någon gräddfil till jobb” (Salihu, 2015, 23 januari a). 

Diskursen gör sedan Rasmus Persson till en symbol i form av “jihadistkramare” i debatten för 

hanteringen av återvändande jihadister (Björkman, 2015, 6 mars). 

 

Även Stockholm Stads handlingsplan mot våldsbejakande extremism som presenterades i maj 

mötte omedelbart hård kritik från vedergällningssidans aktörer. Däribland Kristdemokraternas 

Erik Slottner och Caroline Szyber (2015) som i en debattartikel i SvD skriver att “dokumentet är 

ett hafsverk fullt av floskler, tomma ord och självklarheter” (Slottner & Szyber, 2015, 22 maj). 

Lotta Edholm, Liberalernas oppositionsborgarråd i Stockholms stad håller med när hon säger att 

“det [Stockholms stads handlingsplan] är rent flum som skadar hela saken” (Lidén, 2015, 24 

maj). Detta visar hur de som skrivit handlingsplanen inte haft kompetensen att använda ett språk 

som gör det möjligt att utmana eller påverka rättsystemsdiskursens vedergällningskomponent, då 

Stockholms stad senare tvingats backa (Delling, 2015, 26 maj). Detta visar att 

vedergällningskomponenten inom rättsystemsdiskursen, tenderar att bli allt mer dominerande i 

denna debatt. 
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5. Slutdiskussion 

Aktörer är både skapare och produkter av den politiska diskursen och samtliga aktörer inom 

denna debatt agerar inuti och accepterar rättsystemsdiskursens grundläggande ram om att 

kriminella ska lagföras. Debatten handlar om hantering av återvändande jihadister i Sverige och 

uppkom i och med att fenomenet ökade kraftigt samt att bevisläget var svårt och därmed kunde 

väldigt få individer lagföras när de återvände till Sverige. Detta fenomen, tillsammans med de 

juridiska begränsningarna, skapade ett utrymme där rättsväsendet inte lyckades agera. I och med 

det öppnades en möjlighet för återanpassningsföreträdare att ta mer plats och försöka skapa en 

psykologisk nyorientering inom diskursen. 

 

Debatten om hanteringen av återvändande jihadister förs inom rättssystemsdiskursen och är 

uppdelad i två inriktningar som rättssystemsdiskursen består av, d.v.s. den juridiska 

vedergällningen samt den psykologiska återanpassningen. Dessa två komponenter tvingas hela 

tiden förhålla sig till en politisk komponent som är den del som avgör vad som är politiskt korrekt 

och det är där den diskursiva makten utövas. Vedergällningssidans story lines bygger upp en 

juridisk ideologisk ram som fokuserar på att kriminella måste ta ansvar för sina brott och 

lagföras. Vedergällningssidan framför även att fokus alltid måste ligga på att skydda den övriga 

oskyldiga befolkningen i samhället, dvs. de som inte radikaliserats och begått grova brottsliga 

handlingar. Återanpassningssidan, däremot, utformas i grunden av en psykologisk ram där 

uppfattningen är att människor kan förändras och precis som de kan radikaliseras kan de också 

avradikaliseras. Återanpassningsförespråkarnas story lines förmedlar en uppfattning om att alla 

förtjänar en andra chans, och precis som andra kriminella som avsuttit sitt straff ska de 

återanpassas in i samhället. Som tidigare nämnt, är rättssystemsdiskursen uppbyggd av olika 

komponenter som inte fungerar utan varandra. Denna debatt handlar inte om antingen straff 

eller återanpassning, då alla som förhåller sig till diskursen är medvetna om att bägge delar är 

nödvändiga i ett modernt rättssamhälle. Debatten handlar i stället om hur man bör hantera 

återvändande jihadister som inte kan lagföras och vilka medel man bör ta till. Debatten är politisk 

och det är politiken som utövar den diskursiva makten. Vedergällningssidan i debatten använder, 

utöver juridiska ramar, även politiska ramar. Ett exempel på en politisk ram som används av 

vedergällningssidan är att islamismen är ett hot mot det svenska samhället samt att demokrati 

innebär både rättigheter och skyldigheter. Även återanpassningssidan presenterar en politisk ram 

som innebär att återanpassning av återvändande jihadister är ett sätt att skydda det svenska 

samhället mot det hot som de utgör.  

 

Förslaget om återanpassning av återvändande jihadister som presenterades av Örebro kommun i 

början av året mottog stark kritik och ansågs kontroversiellt av många. Mellan februari och april 

svalnade debatten något och antalet artiklar som behandlade ämnet minskade kraftigt. När sedan 

Stockholms stad presenterade handlingsplanen mot våldsbejakande extremism fick debatten nytt 

genomslag. Förespråkare för striktare vedergällningsåtgärder använde starka och känslomässiga 

ikoner, metaforer och symboler under hela den undersökta perioden medan förespråkare för 

återanpassningsstrategier främst använde liknande ikoner i början av året, när debatten var som 

mest aktiv. Under denna tid var även återanpassningssidans aktörer mer aktiva, de utmanade och 

ifrågasatte vedergällningssidan och maktspelet dem emellan var tydligt. Under sommaren 

svalnade dock hela debatten och ändrade inriktning till att i större grad handla om en eventuell 

skärpning av terrorlagen. 

 

Debatten om hanteringen av återvändande jihadister ebbar ut i slutet av sommaren och det 

tillförs då inget nytt angående återanpassning till debatten. Innan debatten i princip helt fasas ut, 

vilket händer i slutet av året, blir det tydligt att förespråkare för återanpassning blir allt färre och 

att vedergällningssidan är på god väg att bli dominerande i debatten. I och med regeringens 

proposition om särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, som presenterades för allmänheten 
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i december 2015 reproducerades debattens juridiska ramar genom en institutionalisering. Enligt 

både Foucault och Hajers teorier lyckades denna sida då utveckla diskursen och blev helt 

dominerande i debatten. I och med detta misslyckades återanpassningsföreträdare att skapa en 

psykologisk och politisk nyorientering inom diskursen. Den möjlighet att påverka diskursen som 

återanpassningsföreträdare såg i början av 2015 upphörde i slutet av året när företrädarna för 

striktare vedergällning ansågs kunna skapa en lösning på det svåra bevisläget i form av den 

lagändring som regeringen presenterade i december. Problematiken ansågs vara löst och det 

fanns inte längre något behov av att återanpassa återvändande jihadister eftersom de nu lättare 

kunde lagföras. Återanpassningens förespråkare uteslöts därmed ur debatten. 

 

När vedergällningssidan blev dominerande ansågs det inte längre politiskt korrekt att antyda att 

återvändande jihadister kan återanpassas till samhället utan att först ha lagförts. Debattens 

aktörer nådde aldrig en överenskommelse, och i stället var återanpassningens aktörer tvungna att 

anpassa det språk de tidigare använt för att beskriva återvändande jihadister och den aktuella 

situationen. Återanpassningsförespråkaren Rasmus Persson mottog mordhot för hans uttalande 

vilket visar på den stora uppståndelse hans uttalanden väckte. Vedergällningssidans aktörer 

behövde, däremot, aldrig försvara sig själva eller sina uttalanden. Återanpassningsaktörerna 

förlorade maktkampen om språket under debattens gång vilket, utöver Rasmus Perssons 

mordhot, även visats genom att Stockholm stads handlingsplan drogs tillbaka och reviderades. 

När en sida i en debatt blir dominerande tvingas diskursens aktörer förhålla sig till det 

dominerande språket och dess ramar. När vedergällningssidans aktörer liknade IS vid 

känslomässigt laddade ikoner som Förintelsen blev det mycket svårt, främst för 

återanpassningens politiska aktörer, att försvara de åtgärder de ville erbjuda de återvändande 

jihadisterna. Om en aktör inte förhåller sig till den dominerande ramen och dess språk kan denne 

förvänta sig att bli förlöjligad och utesluten. Aktörerna förändrades på så vis att de tvingades 

anpassa sitt beteende och språk. 

 

Rättssystemsdiskursen har påverkats av denna debatt på så vis att den juridiska ramen har blivit 

ännu lite mer dominerande i ytterligare en aspekt av det som utgör hela rättssystemsdiskursen. 

Återanpassningsdelen har dock inte uteslutits ur den politiska diskursen då ett rättssystem, som 

det svenska, är uppbyggt av både vedergällning och återanpassning och systemet fungerar således 

inte utan båda dessa komponenter. Precis som alla maktförhållanden är föränderliga, enligt 

Foucaults maktteori, är även diskursens komponenter i ständig rörelse och dominerar inom olika 

områden. I det område som debatten om hanteringen av återvändande jihadister i Sverige utgör 

kom dock vedergällningssidans politiska och juridiska ram tillslut att dominera. 

 

För att återkoppla till den tidigare forskningen som presenterats i studien noterar vi att Sverige 

tvingats hantera en svår balansgång mellan hårda och mjuka åtgärder, samt mellan vedergällning 

och återanpassning. Precis som de andra länderna som presenteras har rättssystemsdiskursen i 

Sverige lett till en strategi som är specifik för Sverige. I jämförelse med de andra länderna är 

Sverige inte det land som har de hårdaste åtgärderna men inte heller det land med de mjukaste. I 

den svenska debatten tydliggörs det att det inte är accepterat i Sverige att påbörja 

återanpassningsåtgärder innan personen i fråga dömts och avtjänat sitt straff vilket även är fallet 

i flera av de exempel som presenterats i den tidigare forskningen. Vi kan även se vissa likheter 

mellan denna studie och diskursanalysen om islamistiska extremister som utfördes i 

Nederländerna efter 2001. En av dessa likheter är hur samhället idag uppfattar terrorhotet som 

mycket allvarligt och den stora spridning och uppmärksamhet denna debatt har fått. Den 

moralpanik som Demant och de Graaf beskriver framträder även i denna diskursanalys då många 

argument i debatten om återvändande jihadister bygger på moral, etik och uppfattningen om 

jihadister som ett hot mot demokratin och det svenska samhället. 

 

Ett förslag till vidare forskning innefattar jämförande studier mellan islamistiska extremister och 

högerextremister för att undersöka om det görs skillnad mellan olika typer av radikalisering. 



 

23 
 

Vidare vore det intressant att undersöka den politiska diskursen om återvändande jihadister i 

andra länder för att se vilka likheter och skillnader det finns till vår studie. Ytterligare en 

intressant infallsvinkel är att analysera fler debatter inom rättssystemsdiskursen för att 

undersöka hur rättssystemets olika komponenter dominerar på olika arenor och hur det påverkar 

samhällsstrukturer. Dessa exempel på vidare forskning skulle alla kunna genomföras med 

diskursanalys som teori och metod. 
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