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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur kommuner i Stockholm söderort arbetar med frågor som 

rör sig kring radikalisering och våldsbejakande extremism rörande vit makt-miljöer och islamistisk 

extremism samt vilka utmaningar som deltagande kommuner uppger föreligga i framtiden. Det 

empiriska underlag som studien innefattas av är inhämtat genom semi-strukturella intervjuer med 

samordnare inom tre olika kommuner i Stockholm söderort.  

 

Studiens teoretiska ramverk utgörs delvis av olika typer av en typologisk modell som innefattar 

olika typer av brottspreventiva åtgärder och hur dessa typer utgörs med bakgrund av olika 

överordnade värden. Studiens empiriska material är analyserat i anknytning till brottsprevention 

som samhällsfenomen i sig samt vilket avseende som preventiva åtgärder utgör i relation till 

insatsens tidsaspekt-primär/sekundär/tertiär prevention. 

 

Studiens resultat redogör att radikalisering och våldsbejakande extremism är ett komplext 

fenomen. Samtliga samordnare som deltagit i studien poängterar för vit makt-miljöer som den 

våldsbejakande miljö som utgör det primära hotet i kommunerna samt att vetskapen gällande 

aktiviteter av islamistiska extremist-miljöer är mer begränsad. Samordnarna belyser 

nödvändigheten att arbeta för ett inkluderande samhälle som ska förebygga utanförskap snarare än 

kontrollutövande insatser som riskerar att stigmatisera individer som redan är i en resurssvag 

position.  

 

Studien visar på att kommuners dominerande preventionsåtgärder utgörs av struktur och- 

socialisationsåtgärder snarare än effektiviseringsåtgärder och/eller kontrollåtgärder.    

 

Nyckelord: islamistisk extremism, preventionsåtgärder, radikalisering, vit-makt miljöer, 

våldsbejakande extremism 

 

 

 

 

 



  
 

Abstract 

This research paper aims to examine how local boroughs in the South suburbs of Stockholm work 

with matters relating to radicalism and violent extremism with roots in white power environments 

and Islam. The paper will look at the different challenges faced by the local Boroughs in tackling 

the problems in the future.  

The empirical material that forms the basis of this paper have been collected through semi 

structured interviews with local coordinators employed by three different boroughs within the 

South suburbs of Stockholm.  

The theoretical framework of the study is formed by a typological model that comprises different 

kinds of crime prevention exercises with backgrounds in superordinate values. The empirical 

material has been analyzed in relation to crime prevention as a societal phenomenon depending on 

what preventive method has been given the timely aspect related to primary, secondary or tertiary 

prevention. 

Results show that radicalism and violent extremism are phenomenon with substantial complexity, 

according to all participating coordinators, white power environments tend to be significantly more 

violent in their behaviour and serves as the primary local threat whereas activities relating to 

radical Islam is more limited. The coordinators speak about the necessity to work for an inclusive 

society rather than controlling which risks stigmatizing the individuals who could be considered 

in an already weak and resource scarce situations.  

The study show that the boroughs dominant prevention mechanisms are formed of structural and 

socialization prevention methods rather than effective reduction and/or controlling prevention.  

Key words: Islam (Islamic) Extremism, Prevention, Radicalism, White Power, Violent Extremism 

 

 

 

 

 

 



  
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie söker svar på kommuner i Stockholm söderorts arbete med frågor som rör 

radikalisering och våldsbejakande extremism samt vilken problembild de upplever och vilka 

framtida utmaningar som föreligger. Studien baseras på intervjuer med tre stycken samordnare 

inom de deltagande kommunerna för att uppnå en utökad förståelse av deras arbete. Samordnarnas 

svar har sedan analyserats genom de teoretiska utgångspunkter som är relevant för ämnesområdet.  

 

Studiens resultat visar att problembilden främst handlar om vit makt-miljöers aktiviteter inom de 

deltagande kommunerna och som utgör ett direkt hot medan information kring aktiva radikala 

islamist-miljöer inom kommunerna är begränsade. Kommunerna arbetar främst utifrån insatser 

som ska underlätta för individer som lider av utanförskap att inkluderas i samhället.  

 

Studiens analys visar på att kommunerna främst arbetar utifrån preventionsåtgärder som ska främja 

för att samtliga individer i samhället ska inkluderas och utbildas för att utöka möjligheten till att 

känna inkludering snarare än åtgärder som utgörs för att kontrollera redan utsatta individer.     
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Den 26 juni 2014 beslutade regeringen att tillsätta en utredning kring hur samverkan mellan 

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

förbättras för att motverka våldsbejakande extremism. Utredningens målsättning sammanfattades 

av att uppnå utökad kunskap samt ett utvecklande av metoder för att förebygga våldsbejakande 

extremism (Dir, 2014, s. 103). I regeringens promemoria från den 14 december 2015 redogörs det 

för den utförda utredningens innehåll, vilken innehåller tolv stycken rekommendationer som 

bedömts utgöra väsentliga utgångspunkter för kommunala verksamheter vid upprättande av lokala 

handlingsplaner för att motverka våldsbejakande extremism. Rekommendationens första 

utgångspunkt är stipulerad i att åtgärdande insatser ska förekomma på flera nivåer-Generella, 

specifika och individinriktade insatser (Ju, 2014, s. 18). Intentionen föreligger i att motverka 

våldsbejakande extremism inom de samhällsfunktioner som omfattar samtliga individer-

förebyggande insatser inom skolväsendet, ungdomsverksamheter och andra institutioner 

tillhörande välfärden, men även att uppmärksamma de individer som tillhör riskzonen, eller 

innehar ett riskbeteende som antyder på våldsbejakande (Ju, 2014, s. 18). Det råder ingen 

ambivalens kring att samhället är i ständig förändring, men vad är bakomliggande att denna 

utredning fastställdes år 2014? Nedan följer en kort inledning till olika händelser som ägt rum i 

västvärlden de senaste tolv åren för att tydliggöra denna studies ändamål kring radikalisering och 

våldsbejakande extremism.  

Radikalisering i sitt sammanhang är inte ett nytt begrepp, men som i samtida tillämpning diskursivt 

associeras till våldsbejakande- och militanta miljöer som utfört terroristdåd i västvärlden och 

således legitimerats som en förklaringsgrund till att klassificera de individer som utför våldsamma 

terrorhandlingar. Detta är något som har intensifierats på basis av de bombdåd som ägde rum i 

Madrid den 20e mars 2004, London den 7e juli 2005 och inte minst efter ”9/11” i New York 

(Baker-Beall, Heath-Kelly & Jarvis, 2015, s. 4-5). Följaktligen är termen radikalisering något som 

har stadgats ur diskursiv tolkning av att utgöras av primärt muslimska miljöer, vilket kritiserats för 

att inte beaktas i anknytning till högerextrema grupper (Baker-Beall, Heath-Kelly, & Jarvis, 2015, 

s. 6). Inte minst med tanke på flertalet terrordåd i Europa under första året av 2010-talet utfördes 

av högerextrema grupper 
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eller individer; den 22 juli 2011 utlöstes en bomb i Oslos regeringsbyggnad, följt av 

dödsskjutningen på ön Utøya där 69 människor omkom. I november 2011 fann tyska myndigheter 

bevismaterial för dödsskjutningar av migranter i Tyskland som ägt rum under tretton år, vilket 

resulterade i 10 döda. Den 13e december 2011 sköts två senegalesiska gatuförsäljare till döds i 

Florens av en medlem tillhörande den högerextremistiska gruppen Casa Pound (della Porta, 2013, 

s. 2).  

Med en presentation av Sveriges beslut att se nödvändighet i att upprätta en utredning kring 

motverkande av våldsbejakande extremism, parallellt med en kortare redogörelse av dåd som 

utförts av våldsbejakande extrem-miljöer det senaste decenniet är det av intresse att studera hur 

kommunala verksamheter arbetar med dessa frågor i relation till de rekommendationer som 

regeringen utgett. Anledningen till att tonvikten föreligger vid att studera hur kommunala 

verksamheter arbetar kring denna fråga väcktes i anknytning till hur ett globalt problemområde 

beaktas och motverkas på kommunal nivå. Hur har dessa rekommendationer tillämpats? Existerar 

handlingsplaner i regel inom kommunerna och vilka tillvägagångssätt präglar deras åtgärdande 

arbete? Med detta så tydliggörs studiens syfte under nästkommande avsnitt. 

1.2 Syfte & problemformuleringar 

Studien syftar till att undersöka hur kommunala instanser arbetar för att motverka radikalisering 

och våldsbejakande extremism som anknyter till islamistiska respektive högerextrema miljöer 

samt vilka tillvägagångssätt som präglar deras arbete. Studien syftar även till att ge en djupare 

förklaring av vad tonvikten föreligger i kommunernas utförande med bakomliggande motivering 

till hur och varför deras arbete utarbetas så som gällande. I samband föreligger även intresset av 

hur utvalda kommuner ser på framtida prognoser kring ämnesområdet, samt vilka aspekter som är 

av bakomliggande orsak till att detta fenomen existerar och vad som torde göras för att reducera 

miljöernas attraktionskraft. Studien åsyftar även till att belysa hur kommuner upplever framtida 

utmaningar kring våldsbejakande extremism samt hur detta ska bemötas för att förbättra deras 

insatser.   

Uppsatsens frågeställningar lyder: 

- Hur arbetar kommuner i södra Stockholm för att motverka radikalisering och 

våldsbejakande extremistgrupper inom islamistiska/vit-makt-miljöer i kommunen? 
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- Vilken problembild föreligger enligt samordnarna kring våldsbejakande 

extremism/radikalisering inom kommunen?  

- Vilka åtgärder arbetar kommuner utifrån i sitt arbete för att förebygga/motverka 

radikalisering och våldsbejakande extremism? 

- Vilka utmaningar föreligger i kommuners arbete kring förebyggandet/motverkandet av 

våldsbejakande extremism/radikalisering? 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie är syftet att redogöra för hur kommuner i södra Stockholm behandlar frågor kring 

radikalisering och våldsbejakande extremism som utgörs av vit makt-miljöer samt islamistisk 

extremism. Även om en tredje grupp bestående av den autonoma vänstern betraktas som aktiv i 

det nutida Sverige (Justitiedepartementet, 2014) utesluts all form av skildring kring autonoma 

vänster-miljöer ur denna studie. Detta i anknytning till att studiens omfattning och tidsram är 

relativt begränsad, och förhåller sig därmed till att iaktta de föregående nämnda grupperna.  

En annan vital ståndpunkt som studien stipulerar i är att andra eventuellt bekanta begrepp som 

”extremism” i sig, ”högerradikal”, ”fascism”, ”jihadism” etcetera, ej kommer att behandlas eller 

definieras i studien då huvudsaklig fokus föreligger i att klarlägga för hur radikalisering och 

våldsbejakande extremism behandlas och förstås av kommuner i södra Stockholm. 

En slutlig notering är att studien avgränsar sig till tre kommuner med demografiskt läge tätt utanför 

Stockholm. Därmed tillämpar inte studien att generaliseras gentemot nationens samtliga 

kommuner, utan har som avsikt att skildra hur dessa frågor behandlas i södra Stockholm.      

1.4 Disposition 

Följt av introduktionskapitlet presenteras härefter definitioner av de begrepp som är av 

grundläggande betydelser för denna studie. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning kring 

radikalisering och våldsbejakande extremism som grundats inom svensk och internationell 

forskning samt svenskt myndighetsmaterial. Det tredje avsnittet utgörs av det teoretiska ramverk 

som studien innefattas av. I det fjärde avsnittet redogörs det för studiens metodologiska 

utgångspunkter, vilket följs av det femte avsnittet som anger studiens analys- och resultatdel. 

Slutligen innehåller det sjätte avsnittet en diskussion kring studien sammanfattningsvis. En 

referenslista samt bilaga är även inkluderad i studien, vilka tillämpats längst ner i innehållet.      
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1.5 Begreppsdefinitioner  

En betoning som är av relevans att benämna är komplexiteten i att fastställa följande 

nyckelbegrepps definitionsinnebörd. Forskning om radikalisering och våldsbejakande extremism 

har tillämpats utifrån mångfacetterade utgångspunkter vid forskning och således tillämpats utifrån 

olika användningsområden vilket omöjliggör att ge en unison operationalisering av begreppen med 

en allmängiltig definitionsinnebörd (justitiedepartementet, 2014, s. 20). Begreppsapparaten som 

nedan definieras är därmed betydelsefull för mångfaldiga forskningsområden i anknytning till hur 

begreppen har figurerat utifrån det intresseområde som olika studier ämnas undersöka. Emellertid 

definieras begreppen utifrån denna studies syfte och avgränsning, vilka tydliggörs nedan.     

1.5.1 Våldsbejakande extremism 

Justitiedepartementet (2014) definierar våldsbejakande extremism som en grupp/rörelse, vars 

individer inte erkänner demokrati som en grundläggande del av samhällsordningen och således 

drivs av en enhetlig ideologisk vision. Gruppen/rörelsen präglas av att våldsamma medel 

legitimeras inom gruppen, detta i strävan att uppnå dem ändamål som överensstämmer med 

gruppens/rörelsens ideologiska övertygelse, för att underliggande visioner ska kunna realiseras i 

deras kamp för önskvärd samhällsordning i paritet med vad som avser deras ideologiska visioner. 

Gruppen/rörelsen är enligt definitionen etablerat under både politisk och/eller religiös ställning 

(Justitiedepartementet, 2014, s. 20-22). 

1.5.2 Vit makt-miljöer 

Den vit makt-miljö som existerar i dagens Sverige etablerades under 1980-talets senare hälft i 

anknytning till upprättandet av partierna Sverigepartiet och Sverigedemokraterna, vilka grundades 

av medlemmar från organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS) som upplösts dessförinnan 

(Strömmen, 2012, s. 173-174). Vit makt-miljön betecknar högerextrema, anti-demokratiska 

grupper/rörelser/organisationer som orienterar sig på den absoluta högerfraktionen i den politiska 

sfären (Justitiedepartementet, 2014, s. 21). Den primära intressekonflikt som föreligger inom 

miljöns ideologiska utgångspunkter är att bekämpa ett raskrig gentemot de samhälleliga 

motsättningar som anses hota den vita rasen, samt vad som klassificeras som tillhörande kulturella 

inslag i rastillhörigheten. Kultur klassificeras som ett ras-element, då kultur anses utgöras av 

biologisk karaktär och är således något oföränderligt. Vit makt-miljöer anser liberalism och 

mångkulturalism som förödande element i det nutida samhället och åskådningar inom miljöerna 
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genomsyras av antisemitiska/antimuslimska attityder (Nationella samordnaren mot extremism, 

2013).  

1.5.3 Islamistisk extremism  

Begreppet islamistisk extremism definieras som en konception där islam ska omfatta 

samhällsordningens samtliga sfärer. Islamism tillämpas för att beteckna hur visionen av att en 

nation ska styras utefter ideologiska riktlinjer av islam. Vidareutvecklat ska samtliga styrelseskick 

och statliga organ utgå allomfattande utifrån islam. Detta i motsats till åskådningen att islam ska 

praktiseras som religion. Vidare förklarat skiljer sig definitionen av islamistisk extremism och 

traditionsenlig islam, inte minst innebörden av ordet islam i sig. Detta då islamistisk extremism 

som innebörd illustrerar en extrem tolkning och extrem miljö där dess individer tillkännager 

ideologiska övertygelser, vilka genom icke-konventionella medel och våld anses rättmätigt för att 

slutligen uppnå de mål som hävdas rättvisande enligt ideologin. Begreppets beteckning är dock 

kritiserat då det råder distinktioner i innebörden för islamistisk extremism respektive vad som 

betecknar innebörden av islam. Emellertid påstås de individer som verkar inom miljön att deras 

aktioner utförs med bakgrund av religiösa element i anknytning till islam. Således tillämpas 

islamistisk extremism enligt aktuell benämning (Justitiedepartementet, 2014, s. 22). 

1.5.4 Radikalisering  

Begreppet radikalisering är ett omtvistat begrepp och härrör ur begreppet ”radikal”, vilket 

definieras enligt politisk kontext som ett förespråkande av sociala eller politiska reformer genom 

sympatiserande för, eller representation av ett extremt parti. Radikalisering kan definieras som 

skeendet då en tillkännager sin sympati till radikala förhållningssätt i form av politiska eller sociala 

attityder, principer eller praxis (Baker-Beall, Heath-Kelly & Jarvis, 2015, s. 5-6). Begreppet är 

emellertid omstritt; den tillämpning som definitionen inbegrips av kritiseras för sin i ordalag snäva 

betydelse. Skiljelinjen av vad som torde klassificeras som ”tillräckligt radikalt” eller ej inger en 

relativ oklarhet huruvida begreppet uppfyller en handgriplig applicerbarhet ur en objektiv 

synvinkel (Sedgwick, 2010, s. 481). Vidare ifrågasätter forskare för den orsakliga bakgrunden av 

begreppet. Kritiker menar på att radikalisering har utarbetats inom den politiska sfären och härrör 

ur subjektiva och normativa konstruktioner, där en tonvikt föreligger till negativa associationer av 

fientlighet gentemot statliga instanser. Med andra ord figurerar radikalisering i sig som en 

begreppsapparat som motpol till politiskt normativ och dess demokratiska ordning, vilket 
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utmynnar i en kreation som inger politiska organ befogenheten att intervenera mot vad som 

utpekas som ondsint eller utgöra fara mot statsordningen (Baker-Beall, Heath-Kelly & Jarvis, 

2015, s. 6). 

En intresseaspekt är hur tillämpandet av radikalisering som begrepp ökat parallellt med 

terroristattentat i västvärlden under mitten av 2000-talet. Det har konstaterats att vara i anknytning 

till den terroristattack som ägde rum i London år 2005 som intensifieringen av radikalisering 

inleddes-ett gensvar av västvärlden i form av olika program för ”kontra-radikalisering” härleder 

till hur radikalisering tillämpas och definieras i det nutida. Detta på svårföränderlig basis i och med 

begreppets uppkomst (Sedgwick, 2010, s. 480). 

Noterbart är hur forskning redogjort för - i anknytning till radikaliseringens subjektiva (eller 

åtminstone icke-neutrala) definition- hur radikala eller extrema tillstånd ej torde betraktas som 

problematiska element för samhällsordningen, utan snarare de våldsbejakande miljöerna som 

tidigare har redogjorts för i avsnittet (Carlsson, 2016, s. 12). Tvärtom har radikala rörelser främjat 

och bidragit till flertalet positiva sociala förändringar i samhället för individen, exempelvis allmän 

rösträtt, jämställdhet, avskaffandet av slaveri samt instiftandet av religionsfrihet. Det är således 

inte helt sanningsenligt att påstå radikalisering som något enhetligt negativt, men som emellertid i 

det samtida har auktoriserats att belysa en process där individer legitimerar våld i syftet att uppnå 

politisk förändring och mål (Bjørgo & Magnæs Gjelsvik, s. 15).     

2 Tidigare forskning 

Den samtida forskningen kring radikalisering som tenderar att övergå till våldsbejakande 

extremism är baserad på generellt vaga förklaringsgrunder samt relativt oklara teoretiska- och 

icke-systematiska forskningsanalyser (Borum, 2011, s. 37). Således kommer en redogörelse för 

den tonvikt som samtida forskning förhåller sig till i sin beskrivning avseende radikalisering i sig 

samt fenomenets anknytning till våldsbejakande extremism. Motivet till detta är för att tydliggöra 

för läsaren hur det resoneras kring dessa frågor inom forskningen, men också för hur svenska 

myndigheter iakttar och klarlägger för deras kännedom kring extremist-miljöer i Sverige. Nedan 

följer därmed en introduktion av underlag som verkställts inom både internationell- och svensk 

forskning i anknytning till vad som är av relevans för denna studies syfte. Dessutom introduceras 

en rapport som klarlagts på uppdrag av svenska myndigheter. Vidare redogörs det för de 
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orsaksmekanismer som har uträttats utifrån empirisk inhämtning hur radikalisering fortlöper 

processuellt, samt tankar kring hur dessa aspekter kan åtgärdas, samt hur forskningen bör förhållas 

för att uppnå utvecklande framsteg. Slutligen avslutas avsnittet med en kort presentation för de 

olika extremist-miljöernas gemensamma- och särpräglande karaktärsdrag med avsikten att ge 

läsaren en fördjupad förståelse för miljöernas (o)likheter. 

2.1.1 Svensk vetenskaplig forskning om våldsbejakande extremism och radikalisering 

Ett svenskt bidrag till vetenskaplig forskning kring radikalisering och våldsbejakande extremism 

har sammanställts av forskaren Christoffer Carlsson som utarbetat rapporten ”Att lämna 

våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt” (2016) på uppdrag av Sveriges regering. I 

rapporten ligger tonvikt vid en analytisk överblick av tre extremist-miljöer som är aktiva i Sverige, 

samt vilka bakomliggande aspekter till varför individer väljer att inträda, men också utträder ur 

våldsbejakande extrem-miljöer. Rapporten framhåller inledningsvis den brist på empiriskt 

forskningsunderlag som tidigare utarbetats vilka ofta ger en entydig bild av våldsbejakande 

extremism som fenomen. Således framförs det i rapporten för att det råder kunskapsluckor inom 

den samtida forskning som utförts, där faktorer till att förklara extremist-miljöers mer abstrakta 

element råder (Carlsson, 2016, s. 10). I rapporten förs även en komparativ analys mellan de 

gemensamma drag och särskiljande egenskaper som medlemmar inom vit makt-miljöer och 

islamistiska extremist-miljöer karaktäriseras av samt en presentation av grupperingarnas 

ideologiska åskådningar och motiv (Carlsson, 2016, s.15).  

2.1.2 Internationell forskning om våldsbejakande extremism och radikalisering 

Forskaren Randy Borum har i sin vetenskapliga artikel ”Radicalization into Violent Extremism II: 

A Review of Conceptual Models and Empirical Research” (2011) sammanställt för hur samtida 

forskning av våldsbejakande extremism och radikalisering har inriktats och etablerats efter 

terrordådet 9/11 (Borum, 2011, s. 37).  I artikeln definieras teoretiska förklaringar, konceptuella 

modeller samt empirisk forskning som utarbetas med intentioner av att etablera en förklaringsram 

för olika mekanismer som radikalisering och våldsbejakande extremism omfattas av (Borum, 

2011, s. 37).  
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2.1.3 Svenskt myndighetsmaterial kring våldsbejakande extremism och radikalisering 

”Våldsbejakande extremism i Sverige- nuläge och tendenser” (2014) är en rapport utarbetad av 

justitiedepartementet på uppdrag av regeringen, vilken ämnas åt att klarlägga för nutida 

våldsbejakande extremist-miljöer i Sverige. I rapporten definieras miljöerna som ”våldsam politisk 

extremism” & ”Våldsbejakande islamistisk extremism”. Vidare presenterar rapporten för de 

utmaningar som Sverige möjligtvis kan ställas inför i framtiden gällande våldsbejakande 

extremist-miljöer (Justitiedepartementet, 2014, s. 9, 19).     

2.2 Riskfaktorer & Förklaringsmodeller till våldsbejakande extremism och radikalisering 

Både Carlssons forskning (2016) samt justitiedepartementets myndighetsmaterial (2014) refererar 

till gemensamma orsaksfaktorer som uppmärksammats att vara vanliga inslag hos individer som 

ingår i radikaliseringsprocesser. Utifrån dessa faktorer har en s.k. förklaringsmodell etablerats, 

vilken baseras på flertalet riskfaktorer som bakomliggande motiv till att inträda en våldsbejakande 

extremist-miljö. Vidare menar Carlsson på att riskfaktorerna ökar sannolikheten för att ett inträde 

uppfylls, men poängterar dock att detta inte är den väsentliga anledningen till att förklara individers 

inträde. Riskfaktorer beskrivs även av Carlsson som kumulativa; ju fler riskfaktorer som en individ 

”identifieras” att samstämma med, desto större är sannolikheten för att ett skeende ska ”uppfyllas”- 

i detta fall förankrat till inträdet inom radikala och/eller våldsbejakande extremist-miljöer 

(Carlsson, 2016, s. 29).  

Med avsikten att kunna definiera en individs radikaliseringsprocess genom en förklaringsmodell 

så har säkerhetspolisen (2010) utformat en kategorisk sammanställning av vad som benämns driv 

– och dragningskrafter (även omnämnt som ”push & pull-faktorer), vilket är baserat på de 

riskfaktorer som i huvuddrag kännetecknar individers etableringsfaser inom våldsbejakande 

extremist-miljöer samt inträden inom radikaliseringsprocess (Säkerhetspolisen, 2010, s. 34-35 ur 

Carlsson, 2016, s. 30-31 & Justitiedepartementet, 2014, s. 45).  

Drivkrafter/Push-faktorer skildrar de aspekter som är av känslomässig karaktär och som således 

kan vara bakomliggande orsaker till att individer eventuellt tilltalas av extremistiska miljöer, 

alternativt vara ett upphov till att inträda en radikal process (Säkerhetspolisen, 2010, s. 34-35 ur 

Carlsson, 2016, s. 30). Säkerhetspolisen (Säkerhetspolisen, 2010) har angett att bidragande 

drivkrafter kan innebära känslan av:   
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 Upplevd global orättvisa 

 Upplevt förtryck (av folkgrupp, land eller religion) 

 Upplevd diskriminering (av sig själv eller andra) 

 Upplevt utanförskap (för egen eller andras del) 

 Identitetssökande eller svårigheter att förena olika identiteter 

 Meningssökande 

 Svåra eller destruktiva familjeförhållanden 

 Personliga trauman eller tragedier 

 Våldsfascination 

 Spänningssökande 

 Låg självkänsla 

 Samhällsengagemang, drivkraft att vilja göra skillnad 

 Frustration över bristande resultat genom användande av demokratiska medel 

Dragningskrafter/Pull-faktorer betecknar de attraktionsfaktorer som driver individer in i extremist-

miljöer och som inger ett ytterligare närmande av extremist-miljöer som gensvar på ovan nämnda 

drivkrafter (säkerhetspolisen, 2010, s. 35 ur Carlsson, 2016, s. 35). Dessa dragningskrafter utgörs 

av: 

 Känsla av makt eller kontroll 

 Betydelse eller status i gruppen 

 Social gemenskap, tillhörighet eller vänskap 

 Lojalitet bland gruppens medlemmar 

 Övertygelse om att stå för det goda och bekämpa det onda 

 Attraktiva ideologiska argument 

Internationell forskning menar på att en inledningsfas av radikalisering präglas av ett 

karakteristiskt mönster där den beträffande individen upplever en frustration gentemot samhällets 

instanser och således drar sig till likasinnade med samma ideologiska åskådning, men som för den 

sakens skull inte nödvändigtvis behöver övergå till att den radikale skulle ingå i våldsamma 

handlingar genom att utföra terroristdåd (Borum, 2011, s. 41). Detta bekräftas även av svenska 

myndigheter som uttrycker att det är av högsta noterbarhet som denna modell av driv- och 

dragningskrafter endast uppmärksammar faktorer som påträffats hos individer som gett sin utsago 

av deras egen radikaliseringsprocess, och ska därmed ej tolkas som en fullständig 

förklaringsmodell av varför, eller hur individer inträder extremistiska miljöer eller ”ingår” en 

process av radikalisering (Säkerhetspolisen, 2010, s. 34, ur Justitiedepartementet, 2014, s. 46). 

Carlsson betonar dessutom skepticism gällande push/pull-faktorer som en förklaringsmodell då 

det inte går att styrka att de inkluderade riskfaktorerna ökar sannolikheten att inträda en 

extremistisk grupp. Detta då det inte finns någon annan enhetlig grupp eller population att jämföra 
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med då utvecklandet av dessa riskfaktorer är utarbetade utifrån individers gensvar kring sitt 

medverkande inom våldsbejakande miljöer (Carlsson, 2016, s. 31-32). Summerat råder det 

konsensus inom forskningen kring att driv/dragningskrafter i ovan definierade modell inte kan 

tolkas eller tillämpas som en teoretisk utgångspunkt, utan påvisar snarare på tendenser av 

individers motiv till att stödja eller medverka i våldsbejakande miljöer.    

2.3 Radikaliseringsprocess- förklarat ur fyra stereotyper 

Justitiedepartementet framhäver att en individs radikaliseringsprocess inte följer en bestämd eller 

konkret process som leder till ett inträde inom våldsbejakande extremist-miljöer. Likväl som att 

en individ kan primärt idka en ideologi som sympatiserar med ett våldsbejakande, behöver det i 

sin tur inte innebära att det nödvändigtvis skulle övergå till att uträtta kriminella handlingar utifrån 

ideologiska dogmer. En radikaliseringsprocess kan dessutom innefattas av hur en individ tolkar 

sin omvärld, där våld kan erkännas som ett bidragande inslag för att uppnå förändringar i enlighet 

med ideologins doktrin (Justitiedepartementet, 2014, s. 45).     

I och med att det antyds att variera när individer inträder radikala- och/eller extrema miljöer så 

redogör Justitiedepartementet i sin rapport för inhämtat material från säkerhetspolisen (2010) och 

BRÅ (2009) vilket redogör för en identifikationsbeskrivning av fyra stereotypa anslutningar till 

radikalisering (Justitiedepartementet, 2014, s. 47). Den radikaliserade förklaras kunna uppfylla 

kriterier för mer än en konkret stereotyp i sin anslutning till en radikaliseringsprocess och 

definieras nedan; 

 ”Utagerarens väg”- Utageraren förklaras allt som oftast att vara en ung individ som inte 

sällan präglas av en traumatisk och/eller kriminell bakgrund. Utageraren söker sig till 

våldsbejakande miljöer för identitetskap och gemenskap och förklaras uppleva ett svek mot 

samhället i sitt utanförskap. Således är inte ideologiska motiv den primära anledningen till 

utagerarens närmande av våldsbejakande, eller radikala grupper.    

 ”Grubblarens väg”- Grubblaren karaktäriseras av att primärt inträda radikaliserings- och 

våldsbejakande miljöer utifrån intresset att finna förståelse för odefinierade frågor 

berörande livets mening, människans existens och tillvaro. Inom denna vägledning rör det 

sig inte heller om de ideologiska tolkningarna inom radikala och våldsbejakande miljöer 

som identifieras utgöra den huvudsakliga faktorn till att grubblaren ansluter sig till en 
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radikal miljö, utan förklaras snarare att handla om den sociala tillvaron som miljön kan 

tänkas kunna erbjuda. 

 ”Familjens väg”- En familjär eller nära social omgivning där radikala åskådningar bekänns 

som normativt rättfärdiga menas på att kunna bidra till att främja för ett inträde av radikala 

och/eller våldsbejakande miljöer. Individer som växer upp i en sådan familjeomgivning 

påstås därmed normaliseras inför intrycket av radikala doktriner som en sanningsenlig och 

adekvat åskådning. Enligt denna stereotyp är det således med bakgrund av individens 

sociala kretsar som påverkar möjligheten av att ansluta sig till en radikal miljö eller process.   

 ”kontaktsökarens väg”- Kontaktsökaren förklaras söka efter gemenskap och kan 

följaktligen komma att inkluderas i en radikal eller extrem miljö utan att eftersträva det 

som gruppens ideologiska övertygelse innefattas av. Vidareutvecklat ansluter sig individen 

godtyckligt till miljön utan att nödvändigtvis behöva dela miljöns radikala eller extrema 

tankegångar (Justitiedepartementet, 2014, s. 47-49). 

Dock bör det återigen poängteras för att även dessa kategoriska ”vägledningar” endast är en 

uppräkning utifrån vad som har profilerats som vanligt förekommande bakgrundaspekter när en 

individ ansluter sig till en radikaliserad, eller våldsbejakande extremist-miljö och ska således 

iakttas med viss försiktighet som tolkningsram och/eller verifierad förklaringsmodell till varför 

individer beslutar sig för ett inträde av dessa miljöer (Carlsson, 2016, s. 33-34). 

2.4 Framtida åtaganden för att åtgärda radikalisering & våldsbejakande extremism  

Även om det råder viss konsensus kring några av de resonemang som det presenterats för ovan, 

poängteras det samtidigt för att dessa antaganden bekänts att definierats på relativt instabila 

förklaringsgrunder, präglat av tämligen vagt fastställande kring inträdet i en radikaliseringsprocess 

samt våldsbejakande extremist-miljöer. För att åtgärda extrema miljöers attraktionskraft som 

resulterar i en konsekvent varaktighet så poängterar Borum (2011) för nödvändigheten att utveckla 

långsiktiga strategier som baseras på att utarbeta och tydliggöra det begreppsliga ramverk som 

idag tillämpas vid innebörden av radikalisering och våldsbejakande extremism. Detta menar han 

vara en relevant utgångspunkt för att uppnå nya framsteg inom forskning kring radikala- och 

extrema miljöer. Således avser han att följande aspekter bör tjäna till en ökad förförståelse för 

framtida framgångar inom forskningsområdet; radikalisering är ett fenomen som inte kan tolkas 

att ske utifrån en bestämd orsaksfaktor, utan präglas snarare av mångfacetterade motiv. Dessutom 
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är bakomliggande orsaker till att ”den radikaliserade” deltar i, eller samtycker till extrema miljöer 

underbyggt av åtskilliga anledningar och grundar sig på differentierade kontexter, politiskt, socialt 

eller ideologiskt (Borum, 2011, s. 57-58). Carlsson (2016) menar även på att framtida forskning 

torde ta hänsyn till att observera sociodemografiska faktorer kring de individer som har inträtt 

våldsbejakande extrema grupper- d.v.s. aspekter utifrån deras ålder, kön samt socioekonomiska 

förutsättningar. Carlsson menar dessutom på att det föreligger relevans i att urskilja de skillnader 

som råder mellan inträdet hos islamistiska miljöer och vit-makt miljöer för att utöka förståelsen av 

de mångfacetterade elementen som våldsbejakande extremism i sig innebär (Carlsson, 2016, s. 

130-131).  

2.5 Likheter & skillnader extremistmiljöerna emellan 

I sin rapport fastställer Carlsson att bägge extremist-miljöerna grundar sitt politiska missnöje 

utifrån ett erkännande av våldsbejakande med syftet att genomföra en förändring av aktuell 

demokratisk grund och således etablera den ideologi som är eftersträvansvärd att substituera mot 

ett demokratiskt styrelseskick (Carlsson, 2016, s. 15). Sett till miljöernas medlemmar så är 

likheterna kring individernas bakgrund relativt likvärdiga under ett antal punkter. Merparten av 

dem konstateras vara unga män med spridda boendeorter i Sverige, och där en betydande del av 

dem är registrerade i brottsregistret (Carlsson, 2016, s. 24). Carlsson poängterar för att merparten 

av de som inträder extremist-miljöer gör det under ungdomsåren, men att åldersaspekten inte är 

någon förklarande faktor till varför individer genomför det valet i sig. Dessutom framställs det i 

rapporten att den primära anledningen till varför individer involverar sig i dessa miljöer hänförs 

till gruppens sociala umgängeskrets med underliggande element av gemenskap, medan 

ideologiska aspekter i sin tur endast är av väsentlig relevans för få av medlemmarna (Carlsson, 

2016, s. 24). Carlsson redogör även för bägge extremist-miljöernas skillnader sett till de 

ideologiska faktorer som miljöerna etablerats utifrån och drivs av. Även om likartade incitament 

kring att omstörta den demokratiska ordningen och tillhörande styrelseskick finns så skiljer sig de 

ideologiska motiven avsevärt; vit makt-miljön eftersträvar ett auktoritärt styre i form av 

diktatorskap för att etablera den idealiska samhällsordning som ideologin förespråkar. 

Våldsbejakande islamistiska miljöer har i sin tur det primära målet att ersätta den demokratiska 

regimen och det rättsliga statsorganet med religiösa regelverk som på grundval utgår från deras 

tolkning av islam (Carlsson, 2016, s. 15-16). 
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2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenterats åsyftar till att ge en bild av hur det råder en enighet inom 

forskningsområdet på flertalet punkter, men att de flesta resonemangen är av behovet att 

vidareutvecklas för att uppnå nya framsteg gällande kunskapsluckorna kring våldsbejakande 

extremism och radikalisering- både hur dessa begrepp definieras beroende på forskarens 

intresseområde, men också forskningens utveckling i sig och den förståelse som föreligger kring 

området. Den exemplifiering som belysts gällande olika orsaksfaktorer till hur och varför individer 

inträder våldsbejakande extremist-miljöer är för att ge läsaren en förståelse av de relativt vaga 

förklaringsfaktorer som detta baseras på inom forskningen. Avsnittet har således avsett att delge 

de resonemang som framförts ur både svensk och internationell forskning, men också hur svenska 

myndigheter uppmärksammar fenomenet. Dessutom presenterar avsnittet för rekommendationer 

för att uppnå framsteg i framtida forskning med motivet att belysa hur detta eventuellt korrelerar 

med det arbete som studiens samordnare redogör kring i studiens resultatdel och om det finns 

gemensamma utgångspunkter mellan deras arbete och vad den tidigare forskningen belyser. 

Avsnittets avslutande del redogör för forskningens förståelse av de likheter och skillnader som 

bägge extremist-miljöerna innefattas av, vilket är av intresseaspekt för studiens syfte i anknytning 

till senare analysdel vid jämförelse av deltagande kommuners beaktande av grupperna emellan.   

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs det för de teoretiska utgångspunkter som studien utgår ifrån. I anknytning 

till forskningens emellanåt otydliga inslag är det teoretiska ramverk som inkluderats i studien 

tillämpat i sambandet av studiens syfte kring att undersöka hur verksamheter och statliga 

myndigheter går tillväga för att förebygga extremist-miljöers etablering och fortgång. Med detta 

så motiveras studiens teoretiska ramverk att avse en bidragande förståelse för forskningsområdets 

komplexitet genom att undersöka hur kommunala instanser arbetar kring frågor rörande dessa 

samhällsfenomen. Således är förhoppningen att utvalt teoretiskt ramverk parallellt med det 

empiriska underlag som inhämtats under studiens fortlöpningsprocess ska avge en skildring som 

bidrar till en förklaringsgrund av hur brottspreventiva åtgärder utövas inom kommunala 

verksamheter.  
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3.1 Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen 

Ingrid Sahlin framför inledningsvis i sitt verk ”Brottsprevention som begrepp och 

samhällsfenomen” för hur innebörden av ”att förebygga” innebär att sträva efter en positiv effekt 

av det som primärt är av intresse att förändra samtidigt som åtgärden även innebär att motverka 

någonting som upplevs vara negativt (Sahlin, 2000, s. 11). Sahlin tydliggör även för de 

avgränsningar som hon åsyftar till, avseende innebörden av begreppet prevention eller 

förebyggande; prevention refererar till åtgärder som stipuleras i samhälleliga – och offentliga 

beslutstaganden. Med andra ord genomsyras preventionsbaserade åtgärder i enlighet med de 

normativ som ett samhälle präglas av samt dess kulturella aspekter, vilka får sitt uttryck i politiska 

kontexter. Då prevention betraktas som en rationell nödvändighet, legitimeras och grundas detta 

på föreställningar att problem tenderar att uppstå om inga åtgärder vidtas. Således villkorar 

förebyggande åtaganden på grundval av teoretiska antaganden där syftet är att främja för 

samhällets- och/eller individens utveckling och som dessutom utgår från att det råder ett 

spänningsförhållande som sammanväver samhället och individen. I samspelet mellan samhället 

och individ existerar en inbyggd hierarkisk ordning, då förebyggande beslut tillämpas av 

samhälleliga organ och institut föreligger ett maktförhållande i det spänningsförhållande som 

preventionsåtgärder innefattas av. Maktförhållandet i sig applicerar i sin tur de ramverk för 

ideologiska aspekter som samhället delvis formas av, och i sin tur av vilka preventionsåtgärder 

som utförs och verkställs (Sahlin, 2000, s. 17-18).  

3.2 Primär, sekundär & tertiär prevention 

En annan utgångspunkt som Sahlin framhåller är hur preventionsåtgärder som inrättas ofta är 

kopplat till vilket avseende som förebyggandet avser i relation till bakomliggande tidsaspekter. 

Detta utgörs i form av tre preventions-steg; Primär, sekundär, samt tertiär prevention; Primär 

prevention kan specificeras som det insatser som fastslås av förebyggande avseenden, och som 

utförs innan någon målgrupp har rubricerats som problematisk. Sekundär prevention innefattas av 

de åtgärder som implementeras för att etablera ett tidigt åtgärdsförebyggande av vad som 

följaktligen har uppmärksammats som en problematisk målgrupp och som klassificeras att befinna 

sig inom någon form av ”riskgrupp”. Tertiär prevention är de preventionsåtaganden som vidtas 

mot individer som förorsakat problem, alternativt synbart lider av problemets innebörd. Summerat 

kan dessa tre steg kortfattat förklaras syfta till att reducera brott i tre olika ”preventions-skikt”- 

primär brottsprevention syftar till att eliminera brott i sig (exempelvis genom övervakning av 
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offentliga platser eller god gatubelysning), sekundär prevention ämnas åt att ge stöd åt individer 

som befinner sig inom riskzonen för brottsliga handlingar (till exempel en individ som utträder ett 

kriminellt nätverk eller en individ som bedöms vara i behov av rättsligt skydd), och tertiär 

prevention innefattas av behandlingsåtaganden (exempelvis stöd mot återfall av brott) (Sahlin, 

2000, s. 18, 36-37). 

3.3 Typologi för brottspreventiva modeller-överordnat värde och förändringsobjekt  

Verksamheter, så som kommunala instanser kan enligt Sahlin (2000) ses som förebyggande på så 

sätt att verksamheters brottsförebyggande insatser är associerat till åtgärder som en avgränsad 

process, vilken utgörs av en tidsplan och tydligt uppsatta mål. Således berör förebyggandet sällan 

kontinuerliga problem, utan utformas i anknytning till tidsbestämda åtgärdsprogram (Sahlin, 2000, 

s. 81). För att klarlägga för de dimensioner som präglar brottsförebyggande verksamheter lyfter 

Sahlin fram de faktorer som utgör syftet att brottspreventioner etableras, vilka hon delar upp i 

verksamheters mål, aktörer/objekt, förändringsobjekt samt deras interventionsfaser eller 

åtgärdstyper (Sahlin, 2000, s. 23). Denna uppdelning ger möjligheten till att konstruera vad Sahlin 

refererar till som ”idealtyper”, vilka syftar till att kunna genomföra analyser av brottsförebyggande 

verksamheter samt urskilja distinktioner dem emellan (Sahlin, 2000, s. 23, 84). Dessa idealtyper, 

profileras att antingen verka direkt genom socialisation eller kontroll, alternativt indirekt på basis 

av reglerande omständigheter med målsättning att påverka ”målgruppens” beteende. Beroende på 

vilken idealtyp som överensstämmer med den åtgärd en verksamhet implementerar föreligger 

alltid ett överordnat värde inom samtliga brottsförebyggande verksamheter. Den förebyggande 

insatsen är inkorporerat av mål och värden som skyddas och följer principer som inte får kollidera 

med det som den förebyggande insatsen avser. Parallellt med det överordnade värdet så illustreras 

nedan fyra preventionsmodeller med differentierade utgångspunkter i vad som är intentionen att 

åstadkomma vid verksamheters utförande av en brottsförebyggande åtgärd (Sahlin, 2000, s. 86). 
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Figur 1. En typologi för preventionsmodeller efter värden och förändringsobjekt. (Sahlin, 2000, s. 88). 

 Strukturförändring: I en preventionsåtgärd med primär utgångspunkt att förändra strukturer 

eller miljöer utgörs det överordnade värdet av att främja för individers utveckling samt en 

stark välfärd som ska understödja en positiv levnadsstandard samt social rättvisa för 

individen. Således utgår en strukturförändrande preventionsmodell från att verka 

långsiktigt med mål som stimulerar individer så att brott i sin tur reduceras, då en allmän 

hållpunkt i åtgärdandet är att individer som mår bra inte begår kriminella gärningar (Sahlin, 

2000, s. 86-87, 89).  

 Socialisation: En socialisationsbaserad preventionsåtgärd genomsyras av ett överordnat 

värde likt strukturförändrande åtgärder, med diskrepansen i att denna modell inriktar sig 

på individuella beteenden snarare än på strukturell förändring. Således är ett stimulerande 

av att integrera individer i samhälleliga normer och värden vad som är av primär intention 

(Sahlin, 2000, s. 87).   

En gemensam nämnare vid dessa åtaganden är att förutsättningen utgår från att individer inte 

har som avsikt att vilja begå brottsliga gärningar, utan att det snarare handlar om anomali eller 

resursbrister i form av ekonomiska eller sociala omständigheter. Handlar det i sin tur om att 

brottspreventiva åtgärder sätts in på förutsättning av att brott betraktas som en ”normal” 

gärning, indikerar utgångspunkten att utföra kontrollåtgärder för att reducera möjligheterna att 

begå brottsliga gärningar. Således innefattas det överordnade värdet av att främja för 

samhällets ordning (Sahlin, 2000, s. 86-87).   

 Effektivisering av institutioner: Ett sätt att utföra kontrollerande åtgärder är att effektivisera 

institutionella samhällsorgan genom att exempelvis införa registerföring eller andra typer 

av tillvägagångssätt som underlättar kontrollåtgärder. Kontrollutövandet präglas således av 
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en effektivisering då exempelvis insamlingar av registerdata klarlägger eventuella 

”problem” utan att behöva eftersöka dem (Sahlin, 2000, s. 97). 

 Kontroll: Ett annat myndighetsutövande som bidrar till kontroll är att främja för social 

ordning genom att implementera kontrollorgan i det offentliga. Med andra ord inbegriper 

kontrollmodellen ett instrument som inrättas på ”individ-nivå” för att åtgärda individers 

beteende genom exempelvis övervakningssystem, föräldravandringar, men också 

sanktionerande kontrollåtgärder så som tvångsomhändertaganden (Sahlin, 2000, s. 99).    

3.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Studiens teoretiska utgångspunkter betraktas som applicerbart på det som är av relevans för 

studiens syfte. Då studiens teoretiska ramverk syftar till att kartlägga för hur- och på vilka sätt-

kommuner som verksamhet förebygger och motverkar våldsbejakande extremism genom 

brottspreventiva insatser så motiveras studiens teoretiska utgångspunkter att bidra till en skildring 

av vad kommunerna upplever som huvudsakliga problem av radikalisering och våldsbejakande 

inom området genom att granska deras brottspreventiva åtgärder. Vidare tillför den teoretiska 

referensramen ett åskådliggörande av de aspekter som deltagande kommuner upplever som mest 

väsentliga att åtgärda, samt på vilket sätt deras åtgärder har utarbetats i enlighet med vad som 

upplevs som normativa och rationella insatser. Slutligen är den typologiska modell som 

presenteras ovan tänkt att kontrastera gentemot studiens empiriska material för att precisera 

kommuners utgångspunkter i deras brottspreventiva arbete. Sammanfattat motiveras utvalt 

teoretisk referensram att ha tillämpats då den anses utgöra ett adekvat analytiskt ramverk av det 

empiriska material som inhämtats och följaktligen en avslutande diskussion i relation till studiens 

summerade konklusioner.  

4 Metod 

I följande kapitel presenteras studiens metodologiska upplägg. Vidare redogörs det för hur studiens 

material har bearbetats fram, hur empiriskt datamaterial har analyserats och kodats samt för 

studiens praktiska tillvägagångssätt. Följaktligen redogörs det även för de forskningsetiska 

principer som har tagits i hänsyn under utförandet av studien.     
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4.1 Val av undersökningsmetod 

Denna studie är stipulerad i att utföras genom kvalitativ ansats. Detta mot bakgrund av att studien 

åsyftar till att ge en fördjupad förståelse för hur verksamma personer inom kommuner arbetar för 

att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering, vilket en kvantitativ ansats betraktas 

som mindre lämpad för att svara mot det som är av intresse att finna svar om (Trost, 2010, s. 32).  

Empiriskt underlag är inhämtat utifrån genomförda intervjuer, vilket motiveras av att intervjuer 

ger en möjlighet till att ifrågasätta det som är på förhand givna antaganden genom att tillgå 

respondenters egna meningsstrukturer, via närmande av studieobjektet kreeras således en 

distinktion (Aspers, 2011, s. 14, 160). Studiens empiriska underlag omfattas av tre stycken 

genomförda intervjuer, vilka har utgjorts i relation till vad som kännetecknas som semi-

strukturerade. Med detta så har de frågor som respondenterna ställts inför utarbetats på förhand i 

anknytning till studiens teoretiska ramverk, men som emellertid i pragmatisk mening gett utrymme 

att efterfölja respondenters svar med eventuella följdfrågor då det ansetts adekvat. Detta motiveras 

som fördelaktigt då semi-strukturerade intervjuer möjliggör inhämtning av empiriskt underlag som 

både reglerar respondentens besvaranden inom studiens teoretiska referensram, men som dock ger 

en flexibilitet av respondentens svarsutrymme i relation till intervjuns tema (Aspers 2011, s. 143). 

Dessutom underlättar detta förhållningssätt vid bearbetning och analytiskt arbete av inhämtat 

empiri då det tematiska ramverket förutsätter att respondenterna uppgett liknande svar av tämligen 

likalydande frågor (Hjerm m.fl, 2014, s. 150).       

4.2 Urval  

De respondenter som medverkat under utförda intervjuer har utvalts beträffande vad som ansetts 

lämpligt för studien. Då studien inriktar sig på att klargöra för hur kommuner i Söderort arbetar 

med frågor som rör våldsbejakande extremism och radikalisering så har urvalet utgjorts av ett 

bekvämlighetsurval (Trost, 2010, s. 140). Således har en samordnare inom varje deltagande 

kommun kontaktats för att tilldela sin expertis av ämnesområdet. Motivet till varför tre 

kommuner/samordnare har valts ut är för att uppnå variation i inhämtat material. I en kvalitativ 

studie är det av relevans att erhålla variation inom den enhetliga grupp som är studiens 

intresseområde (Trost, 2010, s. 141), vilket målsättningen är att i denna studie erhålla empiriskt 

material från kommuner för att observera deras olikheter och därmed redogöra för hur samma form 

av institutionella myndigheter utövar varierande tillvägagångssätt kring samma fenomen. 
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4.2.1 Respondenter 

Samtliga respondenter som deltagit i studien innehar befattningen samordnare inom utvalda 

kommuners säkerhetssektorer. I studiens resultat- och analysdel kommer deltagande respondenter 

benämnas under ”Samordnare A, B & C”. Det kommer följaktligen inte göras någon vidare 

presentation för respondenterna utöver gemenes befattning då det torde anses som irrelevant sett 

till vad studiens ändamål föreligger samt i riktlinje med studiens forskningsetiska aspekter. 

4.3 Praktiskt genomförande 

Samtliga samordnare kontaktades via ett mail där en presentation av studien, samt kortfattat 

innehåll förklarades. Mailen innehöll dessutom de forskningsetiska aspekter som studieprocessen 

har förhållit sig till, vilka presenteras nedan. I samband med att samtliga samordnare medgivit sitt 

intervjudeltagande sändes ytterligare ett mail med uppskattad tidsram för utförandet samt en mall 

för de frågor som är av intresse att ställas under intervjun. Därefter bokades datum och plats in för 

intervjuerna enligt överensstämmelse via mail och telefon. Samtliga intervjuer genomfördes under 

32-39 minuter och spelades in med hjälp av en inspelningsfunktion på mobiltelefon. Två av 

intervjuerna genomfördes i samordnarnas egna kontor tillhörande deras kommunlokaler. Den 

tredje intervjun genomfördes utanför ett konferensrum i ett gymnasium efter respondenten hade 

deltagit i ett möte. Även om folk vistades och samtalade i anknytning till där den tredje intervjun 

utspelade sig så upplevs detta att ej ha påverkat kvalitén på samtalet. Den primära tanken var att 

genomföra intervjuerna på en plats där samtalen kunde utföras under lugna och störningsfria 

förhållanden. Dock så ställde den sistnämnde respondenten upp på att genomföra intervjun trots 

hens tidsbrist schematiskt och beslutet av intervjuns plats tillföll således hen utifrån 

omständigheterna (Trost, 2010, s. 65-66). När allt material hade insamlats så transkriberades 

samtligt material för att underlätta kodning och följaktligen analys-bearbetning.  

4.4 Bearbetning av empiriskt material-dataanalys 

Samtliga intervjuer transkriberades samt skrevs ut för att inleda en överskådlig analysbearbetning 

av insamlat empiriskt material. Vid bearbetning av materialet tillämpades marginalmetoden vid 

kodning av transkriberingen. Detta motiveras då tillvägagångssättet antyds vara adekvat för 

mindre studier och som således lämpar sig väl för en uppsats på grundläggande universitetsnivå 

(Aspers, 2011, s. 184). Det som primärt bör genomföras efter att empiriskt material insamlats är 

att skapa en preliminär ordning av materialet för att skapa en begriplighet av dess innehåll (Hjerm 
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m.fl, 2014, s. 45). Således har marginalmetoden tillämpas genom att markera det utskrivna 

materialet med olika färgpennor för att orientera väsentliga stycken ur texten. På så vi inges 

forskaren en överskådlig förståelse av materialet och framställer en grundkodning av dess innehåll 

(Aspers, 2011, s. 185). Genom detta reduceras materialets komplexitet genom att bryta ner textens 

innehåll och följaktligen uppnå väsentliga kopplingar i form av koder (Hjerm m.fl, 2014, s. 45). 

Genom tillämpning av marginalmetoden så kodades materialet inledningsvis genom att markera 

det innehåll som ansågs relevant för studien, följt av en mer detaljerad kodning för att identifiera 

anknytningar till studiens teoretiska ramverk (Aspers, 2011, s. 101).       

4.5 Etiska principer 

Etiska principer har under hela studieprocessen beaktats som en integrerad del av studien (Aspers, 

2011, s. 35). De forskningskrav som nedan definieras för sin innebörd har informerats till samtliga 

deltagande respondenter innan intervjuerna genomfördes. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet & nyttjandekravet har alla tagits i hänsyn till studiens utförande och ingår 

under villkoren för det grundläggande individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

4.5.1 Informationskravet & Samtyckeskravet 

Informationskravet avser det ansvar som forskaren har att informera deltagande respondenter om 

vad studiens syfte avser. Respondenten ska även delges om de villkor som de deltar samt 

underrättas om att deras deltagande är på frivillig grund och att deras medverkan kan avbrytas 

under deltagandet när som helst (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Väljer respondenten att avbryta sin 

medverkan ska denna bestämmelse ej ifrågasättas i form av påtryckning eller uppmanande till att 

den deltagande ska fortsätta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). Dessutom ska 

forskaren leva upp till kravet av samtycke, vilket innefattas av att samtycke ska inhämtas av den 

individ som deltar och utlämnar uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

4.5.2 Konfidentialitetskravet & Nyttjandekravet 

Konfidentialitetskravet innefattas av att tillgodose för att den deltagande ej ska kunna identifieras 

av någon utanförstående (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Den deltagande ska därmed kunna 

medverka i en undersökning utan konsekvenser för att personlig information ska anges som i sin 

tur kan åsamka skada på hens, eller någon annans integritet eller anseende (Vetenskapsrådet, 2011, 

s. 96). Nyttjandekravet avser att den utförda studiens syfte endast brukas för forskningsändamål. 
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Dessutom får inte det empiriska underlag som insamlas leda till att den deltagande 

uppgiftslämnaren ställs inför beslut som kan leda till särskild prövning av den enskilde 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

4.5.3 Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet kan spekuleras som relativt hög om en generalisering skulle vara av 

intresseaspekt. Studiens empiriska underlag är inhämtat från tre individer som arbetar inom samma 

fält och med samma frågor. Således vill det hävdas att studiens underlag kan anses som 

generaliserbart sett till hur kommuner i Sverige arbetar vid frågor gällande radikalisering och 

våldsbejakande extremism. En studies tillförlitlighet anses hög om studien genomförs av annan 

forskare med upprepande utfall av resultat (Trost, 2010, s. 131-132). Då studien inhämtat empiriskt 

underlag utifrån intervjuer med deltagande respondenter som är sakkunniga inom ämnesområdet 

så anses tillförlitligheten som relativt hög då de gett liknande svar på de frågor som ställts. Detta 

vill dock poängteras som en irrelevant faktor då studien åsyftar att redogöra för endast en region i 

Stockholm och betraktas inte att utgöra en väsentlighet. 

4.6 Metodkritik 

Som tidigare nämnts under rubriken 4.1 val av undersökningsmetod är studiens empiriska underlag 

inhämtad utifrån intervjuer som är av semi-strukturerad karaktär (Aspers, 2011, s. 143). Det bör 

dock lämnas utrymme för reflektion kring detta tillvägagångssätt då de frågor som intervjuerna 

består av strukturerats utifrån vad som studien ämnas åsyfta. Således är det av relevans att lyfta 

fram en notering vid att de frågor som respondenterna besvarat är tydligt angivna utifrån vad som 

är av intresse för studien, men som ger mindre utrymme till respondenterna att besvara frågorna 

enligt deras ytterligare reflektioner eller perspektiv (Aspers, 2011, s. 143). Därmed är det möjligt 

att diskutera huruvida en tematisk öppen intervju (Aspers, 2011, s. 143-144) skulle anses som 

fördelaktigt för studiens inhämtade empiriska underlag samt som bidragande till en resultatdel där 

respondenterna fått större utrymme att utveckla sina svar ytterligare än vad en semi-strukturerad 

intervju ger utrymme till. Detta då tematiskt öppna intervjuer ger möjligheten till flexibla 

intervjuer med potentialen att öppna upp för ytterligare diskussioner kring ämnesområdet (Aspers, 

2011, s. 143-144). Dock är uppfattningen att studiens semi-strukturerade intervjuer lämpar sig väl 

för studiens syfte och motiveras med bakgrund av att studien utgått från en semi-strukturerad 

karaktär för att inhämta information (Aspers, 2011, s. 143) från sakkunniga inom ett område de 
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har kännedom om. En annan aspekt att poängtera är diskrepansen mellan respondenternas ord och 

handling. Vidareutvecklat är ämnesområdet som studien avser att studera komplext där 

respondenterna  arbetar i ett område som borde uppfattas som varierande i form av beslutstagande, 

informationsbaserade och uppföljande handlingar. Således är det av relevans att diskutera huruvida 

ordväxlingar i form av intervjuer kan tänkas inhämta fullständig information som motsvarar 

ämnesområdet ingående. Således är det adekvat att nämna att de frågor som ställts kan vara svåra 

för respondenterna att besvara med ett uttryckligt motsvarande av hur verkligheten framträder 

(Aspers, 2011, s. 113). 

5 Resultat & analys 

Som det redogjorts för i avsnittet om tidigare forskning är den samtida forskningen oftast åberopad 

på relativt vaga förklaringar av fenomenet radikalisering samt individers val att inträda i en 

våldsbejakande extremist-miljö. Det underlag som finns att tillgå är sällan empiriskt bekräftat som 

verifierade orsaksfaktorer, utan baseras snarare på overifierade uppräkningar eller ”stereotypa 

kännetecken” av individer som har befunnits sig inom radikala- eller våldsbejakande miljöer. 

Forskare poängterar att framtida forskning borde lägga tonvikt vid att upprätta långsiktiga 

strategier kring fenomenet som tillika inrymmer operationaliseringar av fenomenens 

begreppsramverk för att åstadkomma preciserande förklaring av radikalisering och våldsbejakande 

extremism. Forskningen noterar även för relevansen av att observera sociodemografiska aspekter 

kring de individer som befinner sig i de olika miljöerna. Slutligen menar forskarna dessutom på 

att beakta de olika miljöerna utifrån deras olikheter kring ideologiska ändamål är av betydelse för 

att uppnå en djupare förklaring av de mångfacetterade orsaker som får individer att ansluta sig till 

våldsbejakande miljöer.  

I följande avsnitt presenteras den empiri som inhämtats under studiens process. Resultatet 

presenterar först för den problembild kommuner har kring våldsbejakande extremism och 

radikalisering. Detta efterföljs och anknyts sedan till studiens tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter med avseendet att analysera empirins innehåll av kommuners tillvägagångssätt för 

att motverka våldsbejakande extremrörelser. Detta för att uppnå en fördjupad förklaring av 

resultatets innebörd och därmed utöka förståelsen av hur kommuner arbetar med och kring 

våldsbejakande extremism samt vilka åtgärder som genomdrivs- och hur.  
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5.1 Problembild 

Nedan följer en redogörelse för huruvida samordnarna i de undersökta kommunerna upplever en 

problembild kring radikala- och våldsbejakande extremist-miljöer, och på vilka sätt det upplevs. 

Samordnare B och C bekräftar att deras kommuner mottagit en lägesbild av polisen kring 

våldsbejakande miljöer inom kommunen, men att exakta uppgifter som utlämnar information om 

specifika individer inom miljöerna inte är tillgängligt, då den informationen uppges som 

sekretessbelagd hos SÄPO. Samordnare A nämner ingen lägesbild och menar i sin tur att ett större 

utbyte mellan säkerhetspolisen och kommuners säkerhetsavdelning skulle främja arbetet: 

”(…) att SÄPO sitter på sitt, och kommunen jobbar med sitt, att det är lite svårt att få en 

kommunikation där emellan(…) ibland som kommun kan vi uppleva att vi famlar lite. Att, ”har vi 

ens någon som vi behöver agera kring?”. Då kanske man skulle kunna ha någon, inte hemlig linje, 

men att man har någon person från respektive sida som har ett eget arbete, och bara dem 

sinsemellan för att vi som kommun ska kunna jobba mer specifikt riktat mot en eventuell person”. 

– (Samordnare A, 2016-12-01).  

Utifrån den lägesbild som samtliga samordnare har, oavsett om de får underlag från polisen eller 

inte, betonas dock vit makt-sympatisörer och/eller aktiviteter som den våldsbejakande miljö vilken 

främst går att uppmärksamma i kommunerna. Tonläget kring hotbilden låter dock olika, 

Samordnare A betonar att rasistiskt klotter har observerats vara ett ökande inslag utifrån rapporter 

från kommunens samverkanspartners. Hen menar att det funnits aktiva vit makt-miljöer i 

kommunen historiskt sett, men att den tilltagande användningen av rasistiska symboler kan vara 

en indikation på en eventuell ökning av vit makt-aktiviteter i kommunen. Samordnare B framför 

vad som i sin tur antyder på att utgöra en direkt påverkan på kommuners arbete: 

  ”(…) vit makt som absolut sticker upp, ur alltså i att påverka den demokratiska processen, som 

hotar förtroendevalda och som gör att, folk som jobbar i kommunen inte vågar säga eller stå upp, 

eller hålla i saker, så att… Största påverkan är ju absolut från vit makt på kommunal nivå”. 

(Samordnare B, 2016-12-05). 

Samordnare C talar i termer av vart gränsen går kring våldsbejakande extremism -hur och vad som 

ska tolkas utgöra våldsextrema handlingar, men bekräftar dock att det finns kännedom om 
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individer som tillhör vit makt-miljöer. Hen uttrycker även en viss oro över en eventuell utveckling 

av vit makt-miljön i kommunen:  

”(…) vi har också haft det ganska jobbigt och stökigt kring de boenden som vi öppnat för 

ensamkommande och liknande. Så att vi tycker att vår utmaning är att hantera de rasistiska 

strömningarna som kan leda till vit makt-miljöer, att vi har ett antal individer”. (Samordnare C, 

2016-12-06)   

Utifrån samordnarnas svar kring våldsbejakande extremist-miljöer i kommunerna så bekräftas vit 

makt-miljöer att synas på ett eller flera sätt. Samtliga samordnare menar dock på att det råder viss 

oklarhet kring var miljöerna bedriver sina aktiviteter eller vart gränsen går kring vad som ska 

definieras att tillhöra vit makt, men att de handlingar som utförs, samt i enlighet med de 

lägesrapporter som två av tre kommuner innehar, indikerar deras existens inom kommunen.   

Kring våldsbejakande islamistiska miljöer tycks det föreligga relativa oklarheter kring tecken på 

våldsbejakande aktiviteter i anknytning till islamistisk extremism. Samtliga samordnare menar på 

att det troligtvis finns sympatisörer inom kommunen, men att det inte finns några bekräftade 

uppgifter kring vilka syften de individer som rest till krigsdrabbade områden egentligen har 

innefattats av, eller vilken grupp som lokaliserade individer rest ner för att stödja. Samordnare C 

menar även på att specifika insatser eller försök till att klarlägga islamistiska extremist-miljöer 

tenderar att övergå till en stigmatisering genom att peka ut en specifik grupp som målgrupp 

tillhörande en plats där det skulle kunna existera våldsbejakande miljöer: 

”Däremot så, tycker jag ibland att det är en farhåga att jobba med religiösa samfund… För att 

det finns en risk för stigmatisering i det, att vi liksom pekar ut att ”domhär är minsann”… Så det 

där gäller ju också att hitta en balans i” (Samordnare C, 2016-12-06).  

Den problembild av våldsbejakande extremism som de undersökta kommunerna i Stockholm 

söderort delar är att vit makt-miljöer upplevs som den miljön som främst är aktiv och direkt utför 

aktiva handlingar som är synbara. Från indirekta handlingar i form av affischering och klotter till 

direkta hot. Problembilden kring vit makt-miljöer förefaller som mer synlig utifrån samordnarnas 

svar och påpekas att dominera inom samtliga kommuner. Miljön i sig poängteras dock som relativt 

otydlig, medan de uttryck och aktiviteter som härrör ur vit makt-miljöer utförs som visuella 

och/eller iakttagbara handlingar. Beträffande våldsbejakande islamistiska miljöer föreligger det 
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enligt samordnarna en annan bild. Delvis framförs miljön som otydlig och uppskattningar kring 

vare sig medlemmar eller sympatisörer uppges i stort sett att saknas. Det finns viss bekräftelse på 

medlemmar inom en av kommunerna som på något vis varit aktiva i form av att resa till 

krigsområden, men där det inte finns underlag kring huruvida dessa individer tillhör en 

våldsbejakande islamistisk grupp eller inte. Dessutom poängteras som ovan redogjordes för en risk 

för stigma att uppmana till samverkan med religiösa samfund. I enlighet med det Carlsson (2016) 

betonar relevans för, att urskilja skillnader kring hur inträden sker inom de bägge extremist-

miljöerna för en utökad förståelse av den komplexitet som våldsbejakande extremism innebär 

(Carlsson, 2016, s. 130-131), tycks det dock föreligga underliggande problem i form av 

stigmatiserande tendenser sett till samordnarnas resonemang. Sammanfattningsvis så finns det en 

bredare uppfattning kring vit makt-miljöer än om radikala islamist-miljöer inom samtliga 

kommuner på primär basis av de former av handlingar som vit makt-miljöer utgör i jämförelse.     

5.1.1 Medias och samhällets påverkan 

En annan aspekt som samtliga samordnare nämner under intervjuerna och som är en bidragande 

faktor till en annan del av problembilden är medias roll och i sin tur hur samhället i stort debatterar 

kring våldsbejakande extremism. Samordnare B har noterat att frågor kring våldsbejakande 

extremism i sin helhet har övergått till att bli ett samtalsämne som berör terrorism. Hen framför att 

samtalstonen inte sällan diskuteras i anknytning till islamistisk terrorism och att den reella 

problematiken förbises kring fenomenet gällande ett värnande om demokratin på lokal nivå snarare 

än den illustrering som media skildrar. Samordnare C instämmer och berättar om individers 

inställning och oro kring vad som uppges som en ökad hotbild. Hen säger sig märka av 

kommuninvånares oro för hotbilden av terrordåd, trots att det inte föreligger några direkta hot inom 

eller mot kommunen. Samordnare A menar i sin tur på att det råder en aktualitet av våldsbejakande 

extremism från både politiskt håll, men också utifrån medias intensifiering av fenomenet. Detta 

menar hen att leda till en balansgång för att arbetet ska vidhållas neutralt och inte låtas påverkas. 

Med anknytning till hur preventionsbaserade åtgärder implementeras mot bakgrund av normativa 

och kulturella aspekter, och som följaktligen får sitt uttryck i politiska kontexter (Sahlin, 2000, s. 

17-18) tycks det föreligga olika förståelse för vad som våldsbejakande extremism innefattas av: 

om våldsbejakande extremism delvis klassificeras eller behandlas som terrorism utifrån den debatt 

som samordnarna till viss del instämmer att media utgör, som i sin tur utbreds bland den civila 

befolkningen, skapas åsikter och uppfattningar gällande fenomenet. Är det en kontroversiell fråga 
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som uttrycks av civilsamhället så kan det tänkas att samhällsfrågan beaktas av politiskt insatta, 

vilka i sin tur kan bedriva frågan vidare enligt samhällets normativ med en rationell inställning att 

bedriva frågan i ett förebyggande syfte, med mål som främjar för samhällets- och/eller individers 

förtjänst. Maktförhållandet i sin tur som förebyggande åtgärder innefattas av upprättas i 

anknytning till samhällets ideologiskt normativa aspekter (Sahlin, 2000, s. 17-18). Det som i 

huvudsak har avsetts att analysera kring medias påverkan i relation till hur kommunen arbetar och 

uppfattar våldsbejakande extremism, i detta fall, är hur missvisande föreställningar kring ett 

fenomen kan utgöra allvarliga konsekvenser i form av felaktiga beslut eller behandlingar genom 

förebyggande åtgärder. Således har det lyfts fram för hur samordnarna upplever våldsbejakande 

extremism i samband av det fokus och den förståelse som existerar i det samhälleliga. 

5.2 Åtgärder 

Nedan följer en analytisk del av hur kommunernas arbete utförs samt är planerade i relation till 

brottspreventiva åtgärder. Åtgärderna analyseras i anknytning till den typologiska modell som 

presenterades i avsnittet om studiens teoretiska ramverk. 

5.2.1 Handlingsplaner 

Inledningsvis redogjorde denna studie för den utredning som utarbetats på uppdrag av regeringen 

(Ju, 2014, s. 18), vilken utarbetats med syftet att understödja kommuners arbete kring 

våldsbejakande extremism och som innefattar tolv rekommendationer vilka figurerar som underlag 

av väsentliga utgångspunkter i kommuners upprättande av egna handlingsplaner. Det framgår dock 

att de undersökta kommunerna inte har färdigställt en gällande handlingsplan till deras förfogande, 

och är således inte antagna än. Samordnare A berättar att kommunens handlingsplan i detta nu är 

ute på remiss och därefter ska beslutas om dess innehåll. Hen förtydligar att handlingsplanen inte 

är utvecklad för att inkomma med nya tillvägagångssätt i arbetet utan är kompletterande material 

av redan gällande strukturer i deras arbetsmetoder. Handlingsplanens fokus föreligger kring att 

behandla och förebygga utanförskap och ska utgå från generella preventionsåtgärder snarare än att 

målfokusera på specifika miljöer. Samordnare B talar om hur den policy som kommunen för 

närvarande arbetar med att ta fram ska behandla frågan kring våldsbejakande i generella termer 

och primärt fokusera på frågan om våld i sig än att definiera eller behandla olika våldsbejakande 

miljöer. Utgångspunkten föreligger således i att arbeta för ett värnande av demokratin och 

jämlikhet. Det underlag som kommun/Samordnare C framarbetar benämns som ett 
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”styrdokument”, vilken förklaras utgöra en årlig uppdatering av kommunens generella 

våldsförebyggande sett till kunskap, samverkan samt rutiner. Dessutom redogör Samordnare C för 

en remissversion av ett dokument som behandlar riktlinjer mot våldsbejakande, vilken skiljer sig 

någorlunda vid komparation av samordnarnas redogörelse för diverse dokuments innehåll. 

Riktlinje-dokumentet åsyftar till att tillämpas som en kommunal handbok vid misstänkta fall av 

aktiviteter som rör sig om våldsbejakande extremism- och miljö och hur en således bör agera.  

” (…) tecken på åsikter, åtgärder vid konkreta hot. Åtgärder vid misstankar om att någon visar 

tecken, vad gör vi med rekryteringsmaterial om man ser det, rekryteringsverksamheter… Så den 

har vi tagit fram, den är ju väldigt konkret”. (Samordnare C, 2016-12-06). 

Vid en komparation av kommunernas ändamål av de dokument som ovan presenterats tyder de två 

förstnämnda att utgöras av primär prevention; Både samordnare A och B tydliggör för hur 

dokumenten ska figurera i anknytning till våldsbejakande extremism i generella termer. Ändamålet 

kring deras handlingsplan/policy tydliggörs för att inte basera på ett primärt förebyggande som 

fokuserar målinriktat kring specifika miljöer, utan avser att belysa ett motverkande av våld- och 

våldsbejakande i sig. Därmed föreligger fokus vid att integrera eventuell problematik kring 

våldsbejakande miljöer i arbeten för inkludering, demokratistärkande samt jämlikhet. Vad som går 

att anknyta till de bägge kommunernas förhållningssätt i de underlag som utarbetas är således av 

primär prevention- grundtanken i preventionsåtgärden belyser ett arbete gällande 

brottsförebyggande generellt, utan att utpeka en särskild grupp eller på förhand inrikta sig mot ett 

specifikt område, eller grupp som klassificeras vara problematisk (Sahlin, 2000, s. 36-37). De 

riktlinjer som Samordnare C i sin tur redogör för tycks utgöra en kombination av primär prevention 

genom det styrdokument som uppdateras varje år, och som ger en lägesbild av kommunens 

förutsättningar i sitt arbete kring våldsbejakande extremism, men även ett sekundärt 

preventionsåtgärdande styrmedel i form av det dokument som innehåller riktlinjer för hur 

individer inom riskzonen för våldsbejakande extremist-miljöer ska hanteras och således 

förebyggas mot en eventuell utveckling (Sahlin, 2000, s. 36-37). Sålunda verkar de framtida 

handlingsplanerna innefatta ett preventionsarbete som är utarbetat utifrån olika tankar kring 

tidsaspekten för ett ingripande, då innebörden av behandlingsåtaganden tyder på olika tidsaspekter 

(Sahlin, 2000, s. 18) kring hur förebyggandet av att den individ som eventuellt tänker sig att inträda 

en våldsbejakande miljö utförs på bästa möjliga tillvägagångssätt.      



28 
 

5.3 Kommunernas brottspreventiva åtgärder i anknytning till Typologin för 

brottspreventiva modeller 

Sett till det arbete som kommuner i Stockholm söderort utgör utöver deras bearbetning av ovan 

nämnda handlingsplaner föreligger en gemensam intention kring åtgärdandet mot våldsbejakande 

extremism och radikala miljöer. Samtliga samordnare poängterar vikten av att förebygga radikala 

och våldsbejakande miljöer för att värna om demokratins grunder. En väsentlighet i att samhällets 

demokratiska värdegrunder ska beskyddas, menas samtidigt på att ligga i grund för vägledning för 

de individer som idag begår icke-demokratiska handlingar eller yttranden. Vidare talar 

samordnarna kring relevansen för individer att känna tillit och tro att nyttja sin röst utifrån 

demokratiska medel. Den preventiva handling i kommunens agerande utgår således från att 

förebygga någonting som upplevs utgöra en negativ samhällsform genom att förändra det som 

strider mot demokratins ramverk och sedermera uppnå en positiv effekt av det intresse som primärt 

föreligger att förändras-en inkludering av samtliga inom den demokratiska sfären (Sahlin, 2000, s. 

11). Nedan följer en presentation av hur de undersökta kommunerna utför sina åtgärder i 

anknytning till Sahlins typologi för brottspreventiva modeller. 

5.3.1 Struktur 

 I anknytning till värnandet av demokratiska värdegrunder talar samordnarna kring hur 

behandlingen av våldsbejakande extremist-miljöer ska anknytas till kommunens redan 

huvudsakliga beståndsdelar snarare än att beaktas som en åsidosatt ”målgrupp” som ska 

förebyggas som ett särskilt kategoriskt problemområde. Vidareutvecklat talar samordnarna om att 

istället integrera de individer som inträtt våldsbejakande miljöer genom åtgärder som är etablerade 

inom kommunens strukturella utföranden. Samordnare A menar att en anledning till varför 

individer söker sig till dessa miljöer är på grund av en känsla av utanförskap. Således pekar hen 

på att bryta utanförskapet kan förstås som en vital ståndpunkt för att ge framåtskridande resultat 

och sedermera bryta tendensen till att individer söker sig till våldsbejakande miljöer eller 

umgängen. Därmed föreligger en tyngdpunkt i att kommunen innehar god samverkan med 

föreningar och organisationer för att substituera utanförskap till att inge individer känslan av 

inkludering och delaktighet. Samordnare A redogör för kommunens goda samarbete med olika 

föreningar, samfund och organisationer, vilket förklaras ge en ytterligare dimension av 

påverkandet att bryta utanförskap, men som även utökar kommunens möjligheter av att bredda sitt 
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arbete, då flera aktörer inkluderas och således påverkar kommunens arbete i form av kontroll, 

kunskap samt effektivisering: 

”(…) vi ska jobba mycket mera att förebygga utanförskap, så att vi har liksom delat ut ansvaret 

till olika aktörer och förvaltningar(…) sen har vi jättegoda samarbeten med olika föreningar, 

samfund. Så att skulle vi hamna i någon sorts situation som vi själva inte riktigt känner att ”det 

här har vi koll på inom kommunen”, då har vi ett jättegott samarbete utanför också med olika 

organisationer och samfund” (Samordnare A, 2016-12-01). 

Samordnare C instämmer i betydelsen av att föra samverkan kring dessa frågor i anknytning till 

organisationer och föreningar och nämner kommunens deltagande i ett regionalt nätverk som 

behandlar frågor berörande våldsbejakande extremism. Hen vidareutvecklar dock att kommunen i 

sig har ett bristfälligt nätverk i relation till civilsamhället lokalt, då det saknas verksamheter inom 

kommunen som behandlar frågan i sig. Samordnare C redogör dock för den lägesrapport som 

sammanställs en gång varje vecka mellan kommunens myndigheter genom en träff för att 

uppdatera kommunen om det aktuella läget i kommunen. Emellertid noterar Samordnare C för att 

kommunens lokala samverkan kunde vara bättre, men lyfter dock fram för kommunens starka 

regionala nätverk. Samordnare B i sin tur betonar vikten av att hålla frågan kring våldsbejakande 

extremism inom parantes och i sin tur se till att förebygga eventuella inträden indirekt genom 

insatser som bidrar till meningsfulla sammanhang för kommunens medborgare. Hen framhäver 

kommunens arbete för att värna om demokrati, mänskliga rättigheter samt jämlika förutsättningar, 

vilket i sin tur ska appliceras på individers tillvaro genom engagemang inom exempelvis 

föreningsliv eller politiskt. Detta menar hen motverkar intresset för våldsbejakande miljöer, och 

att genom etablera breda möjligheter till civilsamhälleliga utbud involvera individer att ingå i 

kommunens strukturella etableringar.  

Sett till kommunernas strukturförändrande insatser för motverkandet av att individer skulle söka 

sig till våldsbejakande miljöer, så tycks det föreligga en enhällig vision om att individer inte 

målmedvetet har avsikten att inträda våldsbejakande miljöer och därmed skulle ha avsikten att 

begå kriminella handlingar. Som det ovan redogjorts för kring hur samordnarna resonerar är det 

av stor betydelse att främja för att genom strukturella preventionsåtgärder främja för alternativ till 

eventuell anomi eller känslan av hopplöshet inför individens eget existensberättigande. Således 

krävs stimulans av medborgarens tillvaro för att upprätthålla en långsiktig prevention, och 
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reducering av brottslig tillvaro (Sahlin, 2000, 86-87, 89). Oavsett kommunernas olika 

tillvägagångssätt och möjligheter till att påverka för individen utifrån strukturella insatser (om än 

deras olika tillvägagångssätt inte vill påstås skilja sig i avsevärda sätt), går det att fastställa 

Stockholm söderorts kommunala verksamheter har intentionen att arbeta långsiktigt i och med sina 

strukturella insatser och utgår från individen som ett ”förändringsobjekt” eller ”aktör” (Sahlin, 

2000, s. 23) som inte har innehar ”behovet” av att inträda kriminella miljöer, utan snarare är i 

behovet av en stimulans, vilket i sin tur reducerar brott och kriminalitet (Sahlin, 2000, s. 86-87). 

Ovan nämnda insatser som innefattas av att värna om demokrati, utveckla och arbeta i anknytning 

till samverkande nätverk, samt inrikta arbetet genom inkludering och delaktighet med målet att 

eliminera utanförskap tyder på ett dominerande strukturellt åtgärdsarbete med långsiktiga visioner 

att förbättra förutsättningarna som boende individ i kommunerna, och således motverka en 

fortgående utveckling av våldsbejakande extremist-miljöer. 

5.3.2 Socialisation 

Samordnare A poängterar nödvändigheten i att bemöta individer som har eller yttrar radikala 

åsikter genom argumentation och diskussion snarare än att förlöjliga eller ignorera individens 

åsikter. Samordnare A menar vidare att det ligger relevans i ett relativt öppet bemötande för att ge 

utrymme åt debatten snarare än att det ska föreligga ett tabu kring ämnesområdet om ungdomar 

öppnar för diskussionsyttranden:  

(…) att faktiskt ifrågasätta ”ja men hur tänker du nu? Vad grundar du det på?”, bemöta det med 

fakta och inte bara emotionellt” (Samordnare A, 2016-12-01).   

I förankring kring detta så talar samtliga samordnare om fokus på utökad kunskap, både i 

skolväsendet, men även i civilsamhället. Samordnare B betonar i samma riktning för hur ungdomar 

tidigt ska influeras gällande vad som är anses rätt väg, och under vilka förutsättningar en 

medborgare ska kunna rikta eller yttra sina yttringar: 

” (…) vi måste också ha ett långsiktigt förebyggande i skolan. Prata om demokrati och vilka vägar 

det faktiskt finns att uttrycka sina åsikter på ett demokratiskt sätt. Med något slags mänskliga 

rättigheter-perspektiv i” (Samordnare B, 2016-12-05).     

Samordnare B talar även om den stereotypa individ som ”riskerar” att rekryteras till 

våldsbejakande extremist-miljöer. Hen menar att det inte sällan råder sig kring unga män som ofta 
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är målbilden för de individer som genomför rekryteringar, med underliggande element som baseras 

på stereotypa könsnormer kring våld. Hen förtydligar att det handlar om en bakomliggande aspekt 

av jämställdhet som är av stor betydelse att arbeta med och kring för att motverka lockelsen till 

radikala miljöer. Samordnare C beskriver i sin tur de arrangemang som kommunen anordnar en 

gång per år och som behandlar olika teman med syftet för att utöka kunskap kring exempelvis, 

något som hen kallar för kommunens trygghetsdag. Samordnare C berättar även att kommunen 

närvarat vid flertalet seminarier, föreläsningar och besök kring våldsbejakande extremism som har 

arrangerats av sakkunniga med avseendet att utöka kunskapen kring fenomenet. Samordnare C 

menar dock på att det emellanåt är ett svårt arbete i vad som bör klassificeras som våldsbejakande 

extremism- hur och vart skiljelinjen går vid vad som ska eller bör definieras som våldsbejakande 

extremism:  

”(…) Jag har läst hur mycket rapporter som helst, för att liksom ”vad säger forskningen”, vad 

finns det för beprövat stöd?”. För det är en farlig fråga att hamna snett i (…) med risken för både 

stigmatisering eller att man gör för mycket insatser eller för lite eller att det får... kanske fel 

metoder. Vi satsar en massa pengar på någonting som är en helt felaktig metod, bara för att någon 

tycker att den är bra, att ”såhär ska vi prata med dessa ungdomar eller elever”. (Samordnare C, 

2016-12-06). 

Precis som gällande kring kommunernas strukturella preventionsåtgärder, är det synbart att 

samtliga kommuner indikerar på att förebygga våldsbejakande extremism genom 

socialisationsbaserade åtgärder, vilka präglas av att ge upphov till förändring av individers 

beteenden genom ett främjande för samhälleliga normer och värden (Sahlin, 2000, s. 87).   

Genom att de kommunala verksamheterna bidrar till utökad kunskap, främjas individers etablering 

och integrering i det samhälleliga. Socialisationsåtgärders primära utgångspunkt är att stimulera 

individer genom en utökad kunskap och inger således förmågan för individer att stärka sin 

autonoma känsla i samhället. Dessutom bidrar kunskap till att påverka individens normer och 

attityder i vad som anses av positiv bemärkelse (Sahlin, 2000, s. 94). Att bemöta och samtala med 

individer bidrar även till en känsla av delaktighet och i förlängning till vad som åsyftas med 

socialisationsåtgärder, att höja individers känsla av hälsa och harmoni (Sahlin, 2000, s. 94). Att 

samtliga samordnare talar om relevansen av att motverka att individer ska riskera att övergå i icke-

normativa uppfattningar som invänder mot demokratisk –och samhällelig ordning, betecknar den 
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tonvikt som föreligger vid att arbeta utifrån socialisationsåtgärder för att långsiktigt förebygga att 

primärt ungdomar söker sig till våldsbejakande extremist-miljöer. En tolerans för diskussion, ett 

tidigt förebyggande mål samt temadagar och seminarier som behandlar dessa frågor utifrån ett 

angripande som är baserat på kunskap tycks vara generella utgångspunkter i kommunernas arbete. 

Dock som samordnare C noterar för tycks arbetet i sig inte vara helt riskfritt i och med den 

komplexitet hen nämner i hur och på vilka sätt dessa åtgärder ska bedrivas för att uppnå de resultat 

som ovan beskrivits kring individers utökade kunskap samt den normpåverkan kring vad som är 

adekvat.   

5.3.3 Effektivisering & kontroll 

Som ovan beskrivits florerar samordnarnas beskrivning av kommunernas arbete kring hur 

individen ska inkluderas och stimuleras inom kommunens verksamhet och således erhålla känslan 

av inkludering och delaktighet. Det poängteras även för den försiktighet som bör beaktas i arbetet 

mot våldsbejakande extremism i sig samt hur dess insatser ska fortskrida för att inte riskera en 

stigmatisering, samt att inte åsidosätta frågan som ett eget sidospår utan snarare integrera 

fenomenets differentierade problem inom vad som är utgör kommunernas generella 

trygghetsarbeten. Sett till effektivisering av kommunernas brottspreventiva åtgärder sker som ovan 

nämnt olika typer av samverkan på både lokal och regional nivå, samt även i viss mån på nationell 

nivå. Som ovan nämnt så berättar Samordnare A om kommunens goda samarbete utifrån det 

utbyggda nätverk som kommunen har i anknytning till andra föreningar och organisationer och 

som således fördelar arbetet i både arbets- och kunskapsfördelning. Även samordnare B och C 

berättar om den involvering kommunen medverkar i regionalt. Även den betydande del som 

civilsamhället utgör i det samhälleliga utbreder för brottspreventiva arbeten med ett bredare 

spektrum.  

Sett till kommuners brottspreventiva åtgärder i form av kontroll tydliggörs denna aspekt att inte 

ligga i kommunens direkta ansvarsområde. Som samtliga kommuner redogör, mottar samtliga 

kommuner lägesanalyser eller rapporter från det polisiära i form av lokal polis som verkar i 

kommunen, och som i sin tur menas på att direkt kontrolleras av SÄPO. Som tidigare nämnt så 

föreligger inga konkreta rapporter hos deltagande kommuner, utan deras uppskattning av 

eventuella våldsbejakande miljöer eller individer baseras på de lägesrapporter som mottagits från 

lokalpolis och/eller SÄPO.   
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Preventionsinsatser som utförs med bakgrund av att verka för effektiva åtgärder åsyftar till att 

främja verksamhetens arbete genom att införskaffa information om eventuella problem som är av 

intresse utan att behöva utföra direkta insatser, och som således underlättar för verksamhetens 

kontrollåtgärder (Sahlin, 2000, s. 97). Gällande Stockholm söderorts kommunala arbete kring 

effektivisering av institutionella verksamheter understryks att så önskas genom att vidga sina 

funktioner då en anslutning till flera samverkanspartners är de facto rådande. Genom detta 

tillvägagångssätt utökas möjligheten till att inhämta flera sociala sfärer som annars kan tänkas vara 

svåråtkomliga. Det bör dock noteras att verksamheters beslut att effektivisera sina institutioner 

utförs med det överordnade värdet att främja för samhällets ordning och sociala kontroll (Sahlin, 

2000, s. 87), vilket ur ett analytiskt övervägande ej tycks föreligga som den primära intentionen i 

Stockholm söderorts tillvägagångssätt genom att utbygga samverkande nätverk. Vidare förklarat 

föreligger förutsättningen i kontrollerande åtgärder betraktandet att brott och kriminalitet utförs 

som en normativ handling (Sahlin, 2000, s. 87). Detta tydliggörs utifrån samordnarnas utsago att 

inte utgöra insatsernas primära hållpunkt gentemot de individer som figurerar inom 

våldsbejakande extremistmiljöer, utan att det återigen handlar om att främja för individer som 

behöver vägledning tillbaka till en inkluderande vardag som uppfyller känslan av god tillvaro och 

delaktighet.  

Sett till kontroll som brottspreventiv åtgärd återgås till vad som inledde detta avsnitt kring att 

Samordnare A i viss mån skulle önska ett större utbyte mellan kommunens samordnare och SÄPO 

för att utöka möjligheten att ingripa mot den eller de individer som bekräftas tillhöra 

våldsbejakande extremist-miljöer och som eventuellt utgör ett hot mot kommunens verksamhet, 

alternativt kommunen i sig. Utifrån den synpunkten kan det spekuleras kring att en önskan finns 

om ett ökat inflytande kring kontrollåtgärdande beslut i form av sanktionsåtgärd genom 

exempelvis övervakning av den misstänkte eller till och med tvångsomhändertagning (Sahlin, 

2000, s. 99). Men då det emellertid rör sig om en tolkning kring vad Samordnarens poängtering 

gällande en önskan av utökat utbyte innebär, vidhålls utgångspunkten att det endast rör sig om en 

spekulation då samordnare A vid flertalet tillfällen redogjort för kommunens huvudsakliga roll i 

att verka för ett arbete som inte generaliserar eller stigmatiserar någon, utan ska utföras genom 

insatser som främjar för inkludering och motverkar utanförskap. I huvudsak genomsyras samtliga 

samordnares redogörelser för att kommunernas insatser inte utgår från att beakta våldsbejakande 

extremist-miljöer som individers ”normativa önskan”, utan att det snarare rör sig om individer som 
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under bristfälliga socioekonomiska förhållanden drar sig till dessa miljöer (Sahlin, 2000, s. 86-87). 

Dessutom antas den lokala polisen utgöra den huvudsakliga aktören sett till kontrollutövande 

verksamhet, vilket delvis ligger utanför kommunens område att verka genom brottspreventiva 

åtgärder som associerar till kontroll.       

5.4 Framtida utmaningar och preventionsarbeten 

Vid diskussion kring vad som krävs för att motverka inträden, eller hjälpa med ett utträde av 

våldsbejakande extremist-miljöer uttalar samtliga samordnare om att en utveckling av vad som 

redan görs fortfarande är av behov för att reducera eventuella radikaliserings- eller extremist-

miljöer lokalt som regionalt och nationellt. Samtliga samordnare betonar ämnesområdets 

komplexitet och där en ”framtida prognos” är mycket svår att uttala sig om. Samordnare A menar 

på att hoppet ligger vid att samtliga kommuner utvecklar sina förebyggande insatser så pass 

välgrundat att radikaliseringsprocesser förhindras innan det hinner etableras i någon mån alls. 

Samordnare B lyfter fram det behov som hen anser av att etablera en avhopparverksamhet med 

verksamhetsområde över hela Stockholms län för att uppnå ytterligare resultat inom Sveriges 

preventionsverksamheter. Hen menar att det i nuläget saknas en sådan aktör och skulle vara ett 

fördelaktigt incitament i brottsförebyggande avseende men som skulle tas form i en stödfunktion. 

Samordnare B menar dessutom på tonvikten i att ungdomar förmedlas kunskap och utbildning: 

”(…) alltså ren utbildning… I allt från symboler till hur olika organisationer rekryterar, att både 

skola och föräldrar, egentligen hela samhället faktiskt kan… Fånga upp individer tidigt… Innan 

de radikaliseras eller verkligen hamnar i någon organisation” (Samordnare B, 2016-12-05).    

Samordnare C instämmer i att en verksamhet som etableras och arbetar kring att avhoppare är en 

vital hållpunkt vid reflektion över vad hen tänker sig att krävas för att uppnå förbättrade 

tillvägagångssätt i framtida brottspreventioner. Hen menar att de generella insatser som redan görs 

inom det kommunala behöver en kompletterande institution, vilken hen avser att en 

avhopparverksamhet skulle främja som en förebyggande genom att individer som tillhör riskzonen 

för våldsbejakande miljöer upptäcks och sedermera stöttas: 

”(…) vi ska ha ett bra välfärdssamhälle där alla klarar gymnasiet och får ett jobb.. Men jag tror 

att det måste kombineras med insatser för riskgrupper och liksom individgrupper. Vi måste ha ett 
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bra program för stöd till avhoppare, om än på… På Södertörns-nivå eller regional nivå” 

(Samordnare C, 2016-12-06).    

Utifrån samordnarnas utgångspunkter kring vad som krävs för att utveckla och förbättra 

involverade verksamheter i framtiden rör det sig om preventionsåtgärder som upprättas med 

möjligheten att operera utökat så att mångfaldiga områden kan behandlas och inte faller utanför 

ramen för vad som är nödvändigt att behandla. Hur preventionsåtgärder etableras i relation till 

bakomliggande tidsaspekter (Sahlin, 2000, s. 18) är av intresse då det kommunala arbetet tycks 

arbeta utifrån primära insatser genom generella insatsarbeten utan att det råder en inriktning på en 

särskild individ eller grupp (Sahlin, 2000, s. 36-37). Genom ovan nämnda utföranden så tycks 

visionen ligga vid att individer ska utöka sin kunskap och bredda sina perspektiv för att inte riskera 

att inträda i radikala- eller våldsbejakande miljöer. Vad som däremot tycks eftersökas och tyds 

upplevas att på en välgrundad och etablerad nivå finnas behov av är att utveckla institutioner i 

anknytning till det kommunala, och som utgör brottspreventionsåtgärder i preventions-skikt av 

sekundär/tertiär kategori. Genom att etablera en kvalificerad avhopparverksamhet tycks det som 

att arbetsinsatsen kring frågor som berör våldsbejakande extremism ökar möjligheten till att ge en 

förbättrad grund. Att upprätta sekundära preventionsåtgärder inriktar sig på särskilda insatser kring 

en specifik målgrupp som anses problematisk, medan en tertiär prevention utgör insatser av stöd 

och behandling av den individ som ingått i den problematiska målgruppen (Sahlin, 2000, s. 36-

37). En avhopparverksamhet skulle även följa det förhållningssätt Borum (2011) poängterar som 

vitalt för en konsekvent varaktighet i åtgärdandet av inträden i extrema miljöer. En verksamhet 

som etableras på goda kvalifikationsgrunder och kompetens skulle i anknytning till Borums (2011) 

ståndpunkt kunna innebära en strategisk insats med resultat som reducerar inträden i 

våldsbejakande extremist-grupper (Borum, 2011, s. 57-58). Således tycks det föreligga en adekvat 

tanke i att ett upprättande av en avhopparverksamhet som är verksam på regional och/eller 

nationell nivå skulle tillämpa en ytterligare tillgång i de förebyggande insatser som samordnarna 

menar att det finns behov av kring våldsbejakande extremism. Detta dock förutsatt att det i 

anknytning till de krav som forskningen ställs inför enligt Borum (2011) uppfylls. Sett till det 

begreppsliga ramverk som tillämpas idag behöver detta utvecklas genom ett tydliggörande av 

begreppens definition, samt att de mångfacetterade orsaksfaktorerna som leder till radikalisering 

och eventuella inträden av våldsbejakande extremist-miljöer innebär måste beaktas (Borum, 2011, 

s. 57-58). 
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6 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Denna studie har åsyftat till att ge en djupare förklaring av hur kommuner i Stockholm söderort 

arbetar för att motverka och förebygga radikalisering samt våldsbejakande extremism i anknytning 

till radikal islamistiska- och vit-makt extremistiska miljöer inom kommunen. Dessutom har 

ändamålet förelegat i att illustrera för kommunernas egna upplevelser av hur problembilden ser ut 

samt vilka åtgärder som präglar kommunernas tillvägagångssätt i deras arbete. Slutligen stipuleras 

studiens syfte i att redogöra för hur samordnarna inom de kommuner som deltagit i studien 

resonerar kring framtida utmaningar och vad som torde inrättas för att det förebyggande arbetet 

ska ytterligare förbättras. Detta avsnitt har som innebörd att summera den presentation som gjorts 

i studiens resultat- och analysdel. Följaktligen kommer detta att diskuteras i anknytning till de 

kunskapsluckor som råder inom ämnesområdet och som presenterades i avsnittet om tidigare 

forskning. Avslutningsvis följs dispositionen av en avslutande reflektionsdel som diskuterar kring 

framtida forskning. 

6.1 Sammanfattning av studiens resultat & analys 

Följande avsnitt kommer att diskuteras utifrån studiens frågeställningar och lyder: 

- Hur arbetar kommuner i södra Stockholm för att motverka radikalisering och 

våldsbejakande extremistgrupper inom islamistiska/vit-makt-miljöer i kommunen? 

- Vilken problembild föreligger enligt samordnarna kring våldsbejakande 

extremism/radikalisering inom kommunen?  

- Vilka åtgärder arbetar kommuner utifrån i sitt arbete för att förebygga/motverka 

radikalisering och våldsbejakande extremism? 

- Vilka utmaningar föreligger i kommuners arbete kring förebyggandet/motverkandet av 

våldsbejakande extremism/radikalisering? 

Utifrån samordnarnas angivelser fastslogs enhälligt att den problematik som synbart föreligger 

kring våldsbejakande extremism rör sig om vit makt-miljöer och grupperingar som utgör 

odemokratiska handlingar inom samtliga kommuner. Rasistiskt klotter, våldsverkande mot 

flyktinganläggningar och direkta hot mot kommunala tjänstemän uppgavs som förekommande 

handlingar och som uppfattas röra sig om vit makt-anspelningar, om än obekräftat emellanåt om 

agerande individer utför handlingarna i direkt anslutning till vit makt-organisationer. Vad som 
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avses med obekräftade fall är att det inte alltid föreligger bekräftad dokumentation gällande 

vem/vilka individer, eller vad eller vilken typ av uttryck som är direkt anslutet till vit makt-

organisationer eller miljöer. Således tycks det föreligga klarhet i aktiviteter som utförs i enlighet 

med vit makt-miljöer, men då det emellertid råder en oklarhet i miljöerna ”i sig” torde det innebära 

viss problematik i kommunernas arbete. Vidare så tydliggörs att det råder samma oklarhet i 

informationen kring eventuella medlemmar anslutna till våldsbejakande radikalislamistiska-

miljöer då samtliga kommuner uppger den ringa mängd uppgifter som de innehar. Vidareutvecklat 

tycks kommunerna arbeta i någorlunda ”motvind” emellanåt vid fall där det faktiskt kan diskuteras 

huruvida det vore fördelaktigt att ha befogenheten till ytterligare information som ger kommunerna 

ytterligare uppgifter och således möjliggöra ett effektivare arbete i sitt preventionsarbete. 

Samtidigt beror avsaknaden på denna typ av material på att det är sekretessbelagt och bedöms idag 

som en fråga som ska ligga hos SÄPO, samt en fråga som troligtvis är komplex utifrån juridiska 

aspekter.  

En ytterligare problembild som samordnarna uppgav är den påverkan kring frågan som media 

tillför i debattform bland civilsamhället. Samordnarna poängterar för att huvudfokus inte får 

misstolkas och övergå till vad som tenderar att uppfattas i termer av terrorism och ökad hotbild 

bland det civila. Det som vill lyftas fram är farhågan för våldsbejakande extremism i felaktiga 

föreställnings-termer utgör en missvisande bild av både vad som bör åtgärdas men också hur. 

Vidare diskuteras detta i anknytning till att den hotbild som idag uttrycks tenderar att stagneras i 

förstorade drag då det egentliga problemet ligger i vad som samordnarna diskuterar som 

utanförskap eller socioekonomiska resursbrister, snarare än befarad terrorism och våldsverkare- 

inte sällan i anknytning till islam. Detta torde dessutom kunna hävdas aningen paradoxalt då vad 

som bekräftas utifrån samtliga samordnare visar på att det egentliga hotet rör sig om vit makt-

miljöer och aktiviteter. Vad som är av avsikt att förmedla är den poängtering som tolkats ur det 

samordnarna avser kring den diskussion som förflyttats från det egentliga problemet till vad som 

emellanåt upplevs som det föreställda problemet utifrån samhälleliga fenomen som tar skepnad i 

normativa, kulturella samt även politisk kontext. Således ligger en problembild av hur 

civilsamhället varseblir fenomenet och som bidrar till en polarisering i samhället med eventuella 

konsekvenser om det skulle få fotfäste i hur insatser kring våldsbejakande extremism ska utföras. 
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Sett till samordnarnas arbete kring frågor som rör våldsbejakande extremism saknas för tillfället 

handlingsplaner inom samtliga kommuner då de fortfarande är under utvecklingsprocess eller ute 

på remiss. Samordnare A och B redogör för sina dokument, vilkas innehåll ska utgå från att arbeta 

i generella insatser kring våld i sig, i anknytning till kommunernas huvudsakliga arbete för ett 

inkluderande och jämlik förbättring för medborgarna i kommunerna. Det dokument som 

Samordnare C redogör för skiljer sig någorlunda i kommunens tillvägagångssätt, då riktlinjerna 

som dokumentet ska innehålla konkretiserar förhållningssättet gentemot hur individer tillhörande 

våldsbejakande miljöer ska bemötas eller behandlas.  

Vid analysering av kommunernas brottspreventiva åtgärder i anknytning till studiens teoretiska 

ramverk så går det att fastställa för att majoriteten av kommunala insatser utgår från struktur- och 

socialisationsåtgärder. Insatser som primärt utgår från förbättrad kunskap och 

utbildningsmöjligheter, utökad samverkan och nätverkspartners samt aktiviteter som främjar för 

att inkludera individer påvisar för kommunens attityd till att individer inte ingår våldsbejakande 

miljöer med bakgrunden av att uppleva kriminalitet som någonting normativt, utan att det rör sig 

om faktorer av utanförskap och exkludering som motiv och leder dem in i dessa miljöer. Enligt 

egen reflektion anses kommunernas förhållningssätt vara adekvata då brottspreventiva åtgärder 

som utförs med kontrollutövande syfte riskerar att delvis leda till stigmatiserande eftergifter bland 

individer som ogrundat tenderar att pekas ut. Här avses primärt individer eller grupper som 

uppehåller eller tillkännager sig religiösa samfund eller åskådningar. Dessutom vill hävdas att det 

troligen skulle kunna föreligga en inbyggd kontraproduktivitet i att kommuners arbetsinsatser 

skulle utövas för utökad kontroll. Detta poängteras i relation till den diskussion som tidigare 

nämnts kring att det finns en feltolkning av den övergripande förståelse som diskuteras kring 

våldsbejakande extremism: i ett samhälle där det råder ett polariserat klimat anses det föreligga 

risktendenser för än sämre förutsättningar att motverka våldsbejakande miljöer om insatser skulle 

baseras på att ”sätta hårt mot hårt”. Detta motiveras i anslutning till de resonemang som deltagande 

samordnare har fört i sina utsagor, då det problem som innefattas av exkluderade individer som 

känner låg förtröstan till vad demokratin erbjuder, och som således behöver uppmuntran snarare 

än stränga insatser primärt.  

I anknytning till samordnarnas uppfattning av att förbättra verksamheters insatser för att förebygga 

inträder i våldsbejakande extremist-miljöer, så refereras återigen frågan om kunskapsfrågan kring 
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att vårda och bemöta individer som utträder våldsbejakande miljöer. För att detta arbete skulle 

intensifieras och förbättras talar två av tre samordnare om att en avhopparverksamhet skulle vara 

av behovet för att utöka motverkandet på ytterligare nivåer. Det ligger en tydlig tonvikt vid att 

förebyggande insatser associeras till att kunskaps- och utbildningsinsatser har en vitalitet för 

framtida utveckling. Samordnarna redogör för att det generellt sett finns en relativt stabil grund 

idag för att förebygga attraktionskraften av dessa destruktiva miljöer, men att det även finns en del 

luckor som bör fyllas för att bli ännu bättre.  

6.2 Avslutande diskussion & förslag på framtida forskning 

Denna studies ändamål har åsyftat till att få en djupförklaring av hur kommuner upplever och 

arbetar kring frågor som rör våldsbejakande extremism. Dessutom har studien presenterat för vilka 

typer av brottspreventiva åtgärder som präglar kommuners insatser, men också vad som enligt 

samordnarna själva anses nödvändigt för att optimera de kommunala insatserna. I anknytning till 

den tidigare forskning som redovisats i studien tycks samordnarnas skildringar kring 

orsaksfaktorer till varför individer inträder radikala- eller våldsbejakande miljöer delvis 

överensstämma med den förklaringsmodell som säkerhetspolisen redovisade 2010. Känslomässiga 

drivkrafter som grundas ur upplevt utanförskap eller frustration över bristande resultat genom 

demokratiska medel och/eller samhällsengagemang tycks samstämma med de aspekter som 

samtliga samordnare poängterar som väsentliga faktorer till att individer skulle inträda 

våldsbejakande miljöer. De struktur- och socialisationsförändrade åtgärder som präglar deltagande 

kommuners insatser enligt det som skildrats i studiens analys indikerar på att det finns en klarhet 

i vad som anses fördelaktigt att sträva efter i det kommunala arbetet. Vad som emellertid föreligger 

problematiskt är hur detta arbete ska intensifieras och hur det ska ge en ökad positiv påverkan. 

Med frågan avses hur individer ska nås av kommunens informativa insatser: hur nås struktur- eller 

socialisationsförändrande åtgärder som baseras på att engagera sig i det samhälleliga de individer 

som finner sig exkluderade? Hur ska individer som befinner sig i ett gränsområde till att ansluta 

sig till ”riskgrupper” hinna uppmärksammas innan ett eventuellt inträde är faktum? Det enda 

verksamhetsområde som enligt egen reflektion skulle ha bäst förutsättningar att påverka individer 

genom struktur- eller socialisationsåtgärder är skolväsendet. Detta då skolplikt råder och det 

således skulle innebära en ”tvångsåtgärd”, om än det tenderar att låta kontroversiellt. Med 

tvångsåtgärd menas på att den kunskap som förmedlas genom skolan mottas av samtliga individer 

oavsett, då ingen omärkt förbises att motta kunskap och utbildning som således kan tänkas bidra 
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till positiv effekt. Emellertid finns flera aspekter att ta hänsyn till än detta: exempelvis så 

poängterar Carlsson (2016) för i att sociodemografiska aspekter bör hänsynstas i vidare forskning 

kring radikala- och våldsbejakande miljöer. Dessutom har inte fakta tagits fram kring vad som 

redan görs inom skolväsendets sfär och ska därmed inte diskuteras vidare, om än det utifrån analys 

tycks finnas behov av ytterligare insatser inom skolan. Frågans innebörd inbegriper emellertid stor 

komplexitet och skulle vara av relevans att forska kring i en mer omfattande studie som en 

beståndsdel. En annan aspekt som Carlsson (2016) i sin rapport framför är relevansen av att urskilja 

skillnaden kring islamistiska miljöer och vit makt-miljöer sett till hur inträden sker miljöerna 

emellan. För att uppnå ytterligare kunskap kring den mångfacetterade komplexitet som går att tyda 

kring våldsbejakande extremism i sig föreligger en tunn skiljelinje kring detta: Samordnarna talar 

om den stigmatisering som föreligger i att utforma arbetsinsatser som behandlar olika miljöer 

utifrån olika preventionsåtgärder eller insatser. Som exempelvis samordnare C poängterar för 

existerar ett stigma i frågan samtidigt som fel insatser kan inneha eventuella konsekvenser. 

Därmed tycks det föreligga en spänning i att utgå från det Carlsson (2016) redogör för, om än det 

i viss mån tycks finnas behov för ytterligare utveckling kring kommunalt arbete som rör 

våldsbejakande extremism. Emellertid förklarade samordnare C för de riktlinjer som hen har 

utarbetat i det styrdokument och som tydliggör för respektive miljöers olikheter och följaktligen 

hur kommunen ska utgå utifrån dessa i sitt arbete. Möjligtvis är det ett positivt tillvägagångssätt 

att få funktionera inom kommunens verksamhet och nätverk då det torde utöka kunskapen gällande 

miljöerna. Dessutom borde det anses vara en mild insats utan stigmatiserande konsekvenser. Det 

som Carlsson (2016) avser med ett urskiljande av hur inträden sker inom olika miljöer torde 

dessutom primärt utgå som en ståndpunkt vilka forskare bör beakta i framtida forskning. 

Emellertid finns det en poäng i att kommuner utökar kunskapen inom den interna verksamheten 

och är därför något som i denna diskussion vill belysas som en positivt i bemärkelsen av något 

som kan tänkas utöka kunskapen kring miljöerna i sig.    

Vid framtida forskning kring radikalisering och våldsbejakande extremism, i anslutning till vad 

denna studie har som ändamål att tillföra, vore det av relevans att forska vidare kring hur 

kommuners arbete utvecklas när de handlingsplaner som för tillfället utarbetas har implementerats. 

Det föreligger intresse vid att se huruvida motverkandet av våldsbejakande extremism påverkas 

utvecklingsmässigt och i vilken omfattning detta tar vid: upplevs en förändring utifrån att konkreta 

arbetsrutiner existerar, och går det på lång sikt att konstatera för positiva resultat kring fenomenet?  
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I anknytning till detta är det särskilt intressant att granska hur en utvecklad avhopparverksamhet 

skulle ge effekt. På så vis föreställs att verksamheten kring både de primära och tertiära åtgärderna 

vidgas, vilket således skulle ha en betydelse att följa upp sett till insatsernas resultat. 
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8 Bilaga  

Intervjuguide 

Bakgrund/Inledning 

 Introducera dig själv! Vad är din befattning och vad innefattas den av? 

 Hur många år har ni varit aktiv under denna befattning? 

Våldsbejakande extremrörelser inom kommunen 

 Har ni en uppskattning på ex. antal sympatisörer/medlemmar i kommunen som ni 

definierar som att tillhöra våldsbejakande extremiströrelser? 

 Har ni statistiskt underlag på hur många fall av hatbrott som har ägt rum det senaste 5 åren 

i kommunen? Alternativt en uppskattning. 

 Har ni något underlag beträffande individer i kommunen som har rest för att strida i 

samband med våldsbejakande extremism?  

 Finns det ett mönster vilka våldsbejakande rörelser dessa individer främst tillhör?   

Kommunens eget arbete och material 

 På vilka sätt arbetar ni med frågor som rör radikalisering & våldsbejakande extrema miljöer 

i kommunen generellt? 

 Finns det en uppsatt handlingsplan som utförts för er kommun & hur har den framställts?  

 Alternativt: Vad har er kommun för utbud av åtgärdande i substitut mot avsaknad 

handlingsplan? 

 (Om handlingsplan finns befintligt) Vilket år upprättades den och hur ofta uppdateras den? 

Alternativt: Är en handlingsplan planlagd att utarbetas för kommunen? 

 Hur har ni utarbetat materialet? D.v.s. vad är inhämtat underlag baserat på? 

 Inriktar sig er handlingsplan specifikt till olika våldsbejakande extrem-miljöer? D.v.s. är 

handlingsplanen utarbetad utefter en specifik radikal grupp eller i generella termer? 

 Hur såg arbetet ut kring dessa frågor för några år sedan, cirka 5-10 år sedan?  

 Är arbetet kring dessa frågor något ni upplever att ha intensifierats de senaste åren? 
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Kommuners indirekta arbete 

 Hur arbetar kommunen för att motverka våldsbejakande extremism utöver ert eget 

material/er handlingsplan? T.ex. i samarbete med organisationer eller institutioner?   

 Görs insatser inom kommunen som bedrivs på ”gräsrotsnivå” inom föreningslivet, 

(exempelvis idrottsrörelser, ungdomsorganisationer och annat föreningsliv)? Vilka och 

hur? 

 Görs insatser inom kommunen som bedrivs av tjänstemän (exempelvis lokalpolis, 

socialarbetare eller lärare)? Vilka och hur? 

Prevention & stöd 

  Har ni haft fall där individer har vänt sig till er, alternativt någon organisation i anknytning 

till er för att söka hjälp för utträde av en extremist-miljö? 

 Vilket stöd finns för de individer som kontaktar kommunen gällande utträde ur 

våldsbejakande extrema miljöer?  

 Görs specifika insatser mot radikalisering/ våldsbejakande extremism beroende på vilken 

extremiströrelse det kan röra sig om?  

 Vilka insatser tror ni skulle främja för att ytterligare motverka att individer inträder radikala 

och/eller våldsbejakande miljöer? 

Övrigt 

 Avslutande tankar eller reflektioner? 

 


