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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur kommunala instanser förstår och arbetar för att 

motverka våldsbejakande extremism. Studien belyser hur den lokala samordnaren i en svensk 

kommun tillsammans med och representanter från socialtjänsten, skolan och polisen arbetar 

mot tre grupper; autonoma miljön, vit makt-miljön, och våldsbejakande islamistiska 

extremistiska miljön. 

 

De teoretiska ramverk som använts som verktyg och hjälpmedel för att analysera empirin är 

Sahlins (2000) teori om brottsprevention samt Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater. 

För att få en djupare förståelse hur de lokala aktörerna definierar och arbetar med problemet 

har studien genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med en lokal samordnare, 

två poliser, två fältassistenter och en lärare. 

 

Även om våldsbejakande extremism är uttryck för politisk åsikt eller religiös tro menar 

kommunen att orsaken till att människor söker sig till dessa grupper är känslan av 

utanförskap. Som en konsekvens av detta har kommunen integrerat arbetet mot 

våldsbejakande extremism i sin befintliga brottsförebyggande verksamhet. Arbetet präglas av 

både arbetsdelning, där varje yrkeskategori arbetar utifrån sitt specifika mandat på sin egen 

arena, och samverkan, vilket ger en god helhetsbild av läget i kommunen. Då det finns en 

samsyn kring att det prioriterade målet är att motverka utanförskap visar studien på ett 

fungerande samarbete med få konflikter mellan de yrkesgrupper som ingår i detta 

brottsförebyggande arbete. 

 

  



Abstract 

This study is aming to examine how municipal instances understand and work to prevent 

violent extremism. The study illustrates how the local coordinator in a swedish municipality 

together with representatives from the social service, the school and the police work against 

autonomous left, white power environment and violent Islamist extremists. 

 

I have used Sahlins (2000) theory of crime prevention and Lipskys (2010) theory of street 

level bureaucracies to analyze the empirical.  To get a deeper understanding how the actors 

define and work with the problem I have used semistrutcured interviews with a local 

coordinator, two polices, two field assistants, two polices and one teacher. 

 

Even if violent extremism is expression of political opinion or religious belief the 

municipality means that alienation is the reason why people involve themselves in violent 

extremism. As a consequense the municipality have integrated the preventing work in their 

regular crimepreventing work.  

 

The prevention work is characterized of both workdivision, where each profession mind its 

own working area, and cooperation, wich gives a good view of the situation in the 

municipality. Since there are consensus that the main goal is to prevent alienation the study 

picturize a functioning cooperation with few conflicts between the professions that is included 

in this crimepreventing work. 

 

  



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Sverige har en nationell samordnare som har till uppdrag att utveckla en nationell strategi mot 

våldsbejakande extremism. I det arbetet har kommunerna blivit allt viktigare aktörer och den 

här uppsatsen har undersökt hur en specifik kommun i Sverige jobbar förebyggande mot 

våldsbejakande extremism. Studien har undersökt hur man uppfattar omfattningen av 

vänsterextremism, högerextremism och islamistisk extremism i kommunen och hur man 

jobbar konkret för att motverka att människor söker sig till extremistiska grupper. 

 

Studien baseras på sex längre intervjuer med en lokal samordnare, två poliser, två 

fältassistenter och en lärare. 

 

Även om våldsbejakande extremism är uttryck för politisk eller religiös åsikt menar 

kommunen att orsaken till att människor söker sig till dessa grupper är känslan av 

utanförskap. Som en konsekvens av detta har kommunen inget specifikt arbete som endast 

inriktar sig på våldsbejakande extremism utan har integrerat detta i sin befintliga 

brottsförebyggande verksamhet. De olika yrkesgrupperna har olika uppdrag och målgrupper 

med tydliga gränsdragningar emellan sig. Då de samtidigt är överens om att det prioriterade 

målet är att motverka utanförskap visar studien på bra samarbete med få konflikter. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Begreppet våldsbejakande extremism är ett relativt nytt begrepp även om det inte är ett nytt 

fenomen. Genom åren har man använt olika begrepp för att kunna ringa in och definiera 

grupper, miljöer eller individer som ansetts utgöra ett hot mot det rådande styrelseskicket 

(SOU 2017:67, kap 1) (se mer om det historiska perspektivet i avsnittet om tidigare 

forskning). 

 

Enligt Säpo finns det idag omkring 3 000 våldsbejakande extremister i Sverige. Attackerna 

mot World trade center i USA den 11 september 2001 blev startpunkten för kriget mot 

terrorismen (MSB 2013) och fokus på islamistiska extremister var stort. I Sverige kom hotet 

nära när självmordsbombaren Taimour Abdulwahab utlöste en bomb på Bryggaregatan i 

Stockholm 2010. Det var det första självmordsattentatet i Norden (SvD 2011). 

 

2013 publicerade CATS (Centrum för assymetriska hot- och terrorismstudier) rapporten 

Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland: Åtgärder för att förhindra att 

personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner (Ranstorp och Hyllengren, 

2013). Studien föranleddes av att unga män från Sverige anslöt sig till väpnade 

extremistgrupper i exempelvis Somalia, Pakistan och Syrien för att strida i konfliktzoner. 

Uppdraget var att titta på metoder för att förebygga vad man kallade ”jihadresenärer”. Redan 

31 maj 2012 hade regeringen beslutat att utreda ett effektivare arbete för att förebygga 

våldsbejakande extremism (SOU 2013:81), och i juni 2014 fick Sverige så en nationell 

samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Med det breddades 

också fokus till att även inkludera autonoma vänstern och vit makt-miljön – som funnits 

betydligt längre än islamister i Sverige (Carlsson 2016). I och med den nya samordnaren 

skiftade även fokus i arbetet. Tidigare var det främst de rättsvårdande myndigheterna som 

skötte det förebyggande arbetet i Sverige. Idag finns ett betydligt bredare ansvar i samhället 

för att förebygga våldsbejakande extremism och det fokuseras också på det lokala 

förebyggande arbetet i hög grad. Samtliga landets kommuner finns idag med i ett nationellt 

nätverk mot våldsbejakande extremism (Nationella samordnaren mot våldsbejakande 

extremism 2016). Den nationella samordnaren har till uppdrag att förbättra samverkan mellan 

myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå samt att öka 



 2 

kunskapen om våldsbejakande extremism och att förebyggande metoder utvecklas (dir. 

2014:103).  Nationella samordnaren har även på försök tagit initiativ till lokala så kallade 

Kunskapshus i Borlänge, Örebro, Göteborg och Stockholm. Här samlas den kommunala 

expertisen och Kunskapshusen har också samordningsansvaret för arbetet mot våldsbejakande 

extremism. (Samordnaren mot extremism 2015). Mot bakgrund av detta vill jag titta närmare 

på det lokala perspektivet i arbetet mot våldsbejakande extremism. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Jag vill undersöka hur kommunala instanser förstår och arbetar för att motverka 

våldsbejakande extremism. Studien är tänkt att belysa hur samordnare och representanter från 

socialtjänsten, skolan och polisen arbetar med tre grupper; den autonoma vänstern, vit-makt-

rörelsen och islamistiska extremister. 

Konkreta frågeställningar: 

• Vilken problembild ser de lokala aktörerna gällande våldsbejakande extremism inom 

kommunen och hur arbetar man med problemet? 

• Hur tolkar och utför lokala aktörer inom skola, socialtjänst och polis sitt uppdrag? 

• Vilket handlingsutrymme upplever aktörerna att de har och hur hanterar de detta 

utrymme? Vilka eventuella målkonflikter förekommer? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
Nedan presenteras först definitioner av för studien relevanta begrepp. Därefter följer en 

redogörelse för tidigare forskning som både ska ge en bred bakgrundsförståelse av problemet 

och fördjupa frågor som är av extra vikt för den här studien. I kapitel tre redogörs för de 

teoretiska ramverk som fungerar som verktyg för att tolka empirin. Därefter presenteras 

metoden både lite generellt samt vilka speciella avgränsningar och urval som gjorts, liksom 

respondenterna som utgör empirin, vilket följs av en presentation av resultat samt analys. 

Slutligen avslutas med en slutdiskussion om resultatet samt om vidare studier. Sist presenteras 

alla referenser och som bilaga finns den formella intervjuguiden. Som jag redogör för i 

metoddelen förändrades den något beroende på den specifika intervjupersonen och dess 

erfarenheter.  
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1.4 Definitioner 

1.4.1 Våldsbejakande extremism 

Begreppet våldsbejakande extremism är ett relativt nytt begrepp även om det inte är ett nytt 

fenomen. Olika begrepp har använts genom åren med syfte att kunna ringa in och definiera 

grupper eller miljöer som anses utgöra ett hot mot det rådande styrelseskicket (SOU 2017:67, 

kap 1). Säkerhetspolisens beskriver en våldsbejakande person som någon som inte bara 

accepterar användning av våld utan även stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld. 

Termen extremism beskriver, enligt Säkerhetspolisen, rörelser, ideologier eller individer som 

inte accepterar en demokratisk samhällsordning utan är beredda att använda skadegörelse, hot 

eller våld för att förändra samhället (Justitiedepartementet 2014). 

 

Säkerhetspolisen bedömer att det i dagsläget finns tre våldsbejakande extremistiska miljöer i 

Sverige; den autonoma miljön, vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska 

extremistiska miljön. När det gäller miljöerna använder jag här definition och beskrivning 

från Justitiedepartementet (2014) då en beskrivning från Justitiedepartementet kan prägla 

fortsatta direktiv, förståelsen av våldsbejakande extremism och utvecklandet av det 

förebyggande arbetet mot densamma. När jag senare i studien redogör för empirin kommer 

jag att använda den studerade kommunens egen definition. 

 

I sin promemoria undviker Justitiedepartementet att använda vänster- och högerbegreppen på 

den traditionella politiska skalan då man anser att det endast är relevant i ett sociokulturellt 

avseende, exempelvis när det gäller frågor om lag och ordning, invandringspolitik, nationell 

identitet etcetera. När det exempelvis gäller synen på statens inblandning i ekonomin eller den 

internationella politiken finns gemensamma åsikter. 

 

Våldsbejakande islamistisk extremism är en ideologi med religiös utgångspunkt även om 

vissa menar att även islamistisk extremism har som politiskt mål att förändra statsskick. 

1.4.2 Autonoma miljön 

Den autonoma miljön anser att dagens demokrati är otillfredsställande. Självstyre från folket 

är den enda styrelseformen som kan accepteras, ett klasslöst samhälle utan styre från någon 

auktoritet. Vissa grupperingar inom miljön menar att detta nya styrelseskick endast kan 



 4 

uppnås genom revolution. Miljöns främsta motståndare är de som vill inrätta ett auktoritärt 

styre, begränsa invandringen och som säger sig värna den svenska etniciteten, med andra ord 

de som återfinns inom vit makt-miljön. Exempelvis menar man att våldsbrotten och 

aktionerna mot flyktingförläggningar på 90-talet var en stark bidragande orsak till den 

autonoma miljöns framväxt. 

 

Miljön är starka motståndare till kapitalismen och menar att brott mot egendom inte är brott 

eftersom det inte finns något berättigat ägande. De har en socialistisk grundsyn och delar 

många av den etablerade politikens målsättningar t.ex. att de är emot rasism och sexism, eller 

att de driver en feministisk kamp och en kamp för en bättre miljö. 

 

Den autonoma miljön är uppbyggd i platta nätverksstrukturer som uppstår och upphör över 

tid. Den består av flera olika inriktningar, ofta kopplade till specifika sakfrågor, men under ett 

och samma ideologiska tak. 

1.4.3 Vit makt-miljön 

Vit makt-miljön förespråkar ett etniskt homogent samhälle där det inte förekommer inslag av 

andra kulturer. Det finns en bred uppfattning att människosläktet kan delas in i raser, vilka 

konsekvenser detta ska få kan dock variera. Inom miljön ryms föreställningen från raskrig till 

att raser kan existera sida vid sida så länge de inte blandas. Kärnfamiljen (den vita) spelar en 

stor roll för att föra rasen vidare och som en konsekvens av detta finns ett hat mot icke-

heterosexuella personer. Framtoningen kan uppfattas ha blivit mjukare, man talar oftare om 

kultur istället för ras, men föreställningen om kultur är lika oföränderligt som det man tidigare 

kallade ras, och enligt Brå och Säkerhetspolisen fanns 2009 inget som pekade på att något 

betydande egentligen förändrats, föresatsen att begå brott mot specifika grupper hade inte 

minskat. Vit makt-miljön förknippas ofta med den nationalsocialistiska ideologin även om det 

inte stämmer in på miljön som helhet. Centralt är föreställningen om en judisk konspiration 

som understöds av media och staten, i synnerhet polisen. Miljön eftersträvar ett auktoritärt 

styre med ordning och totala lösningar. 

1.4.4 Våldsbejakande islamistiska extremistiska miljön 

Begreppet islamistisk syftar att beskriva ett synsätt där islam inte bara utgör en religion utan 

även en hel samhällsordning och därmed även anses bör ligga till grund för ett lands 



 5 

styrelseskick. En del har kritiserat begreppet för att det är för likt islam men det används ändå 

eftersom representanterna hävdar att de agerar utifrån religionen islam. Enligt den 

våldsbejakande islamistiska extremismen har varken demokratin eller rättssamhället någon 

legitimitet. I stället ska rättssamhället vila på religiösa lagar enligt den egna tolkningen av 

islam. Den svenska våldsbejakande islamistiska extremismen är huvudsakligen inspirerad av 

al-Qaida-ideologin. Den legitimerar attentat mot civila på grund av ockupation av muslimska 

länder och våld mot muslimer, samt upplevda kränkningar av islam. Målet är att införa ett 

islamiskt styre och att återinföra den muslimska kulturens storhetstid. Kapitalism och 

sekularisering ses som tecken på barbari och okunskap och Västvärldens sekularisering och 

materialism är mål för angrepp. Även om det finns konsensus kring grundläggande 

ideologiska uppfattningar är det ingen enhetlig rörelse, det finns olika meningar om vem som 

är den främsta fienden samt om vilka måltavlor som är tillåtna. Är det exempelvis legitimt att 

attackera andra muslimer som inte gör samma tolkning som de extrema? Och är civila 

måltavlor över huvud taget legitima? 
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2. Tidigare forskning 

Då omfattningen av forskning som relaterar till frågeställningen är stort är tidigare forskning 

avgränsad till att belysa forskning om mekanismerna bakom våldsbejakande extremism och 

brottsprevention mot densamma. Denna forskning är viktig som bakgrund för att förstå 

förutsättningarna för det förebyggande arbetet. Då utrymmet för en C-uppsats är begränsat 

rymmer avsnittet inte forskning om de specifika miljöerna. Tidigare forskning som är relevant 

för denna uppsats är även gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme och vad som påverkar detta 

utrymme. 

2.1 Våldsbejakande extremism i ett historiskt perspektiv 
En historisk genomgång av historikern Helén Lööw i forskarantologin ”Våldsbejakande 

extremism” (SOU 2017:67, kap 1) visar att frågan om statens arbete mot dem som ansetts 

hota statsordningen inte är ny, även om den inte alltid gått under beteckningen våldsbejakande 

extremism. I slutet av 1800-talet var det socialdemokratin, antireligiösa fackföreningar och 

liberala sammanslutningar som sågs som ett hot mot ordningen. Efter demokratins 

genombrott åren kring 1920 var det i stället hot mot demokratin som hamnade i fokus. 

Begreppen är politiska och uttrycker vad staten uppfattar som hot och var gränsen går för vad 

som kan accepteras (SOU 2017:67, sid 21). Begreppen ”hot mot allmän ordning” och ”hot 

mot demokratin” visar också hur åtgärderna både fokuserat på att förebygga handlingar och 

att förebygga antidemokratiska idéer. Frågan var fram till mitten av 1990-talet i huvudsak en 

angelägenhet för polisen, och i viss utsträckning även försvarsmakten, men i samband med 

framväxten av rasideologiska grupper på 1990-talet blev preventionsåtgärder mer centrala och 

det växte fram program för att förebygga hatbrott och vit makt-aktivism, samt 

avhopparprogram och föräldraföreningar. Då blev kommunerna en aktör i det 

brottsförebyggande arbetet och extremism blev en angelägenhet för andra än de rättsvårdande 

myndigheterna. Hädanefter benämns våldsbejakande extremism även med förkortningen 

VBE. 

2.2 Om radikalisering och våldsbejakande extremism 
Då studien handlar om att motverka våldsbejakande extremism tar jag hjälp av en modell för 

arbetet mot våldsbejakande extremism som återfinns i delbetänkandet från Nationella 
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samordnaren (SOU 2016:92). Modellen fångar in både vilka insatser som görs och för vem de 

görs. 

 

 

 

 

 
Figur 1. Triangelmodellen visar mål och åtgärder under olika omständigheter och mot olika målgrupper. 
 

Brottsförebyggande åtgärder är beroende av vem som är föremål för insatserna, vilket 

illustreras av triangelmodellen ovan (figur 1). I botten av pyramiden är åtgärderna främjande 

och riktar sig till hela samhället. Mitten av triangeln visar fokuset på att stärka demokratin, 

motverka inträde och underlätta utträde, det vill säga att motverka radikalisering och arbeta 

för avradikalisering. Här är målgruppen olika identifierade riskgrupper eller personer. I 

toppen på triangeln är målgruppen liten och åtgärderna är brottsförhindrande insatser där polis 

och säkerhetspolis samverkar. Triangelmodellen ovan sammanfaller med indelningen i 

primär, sekundär och tertiär prevention (Sahlin 2000) vilket hänvisar till när i 

problemutvecklingen insatsen sker (denna modell beskrivs närmare i teoridelen). 

 

Förebyggande åtgärder mot VBE tycks främst ligga på de mellersta och översta delarna av 

triangeln. Den nedersta delen av triangeln kan tyckas inte ha något med brottsförebyggande 

åtgärder att göra men forskningen visar att traditionellt förebyggande socialt arbete är det som 
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bäst förebygger radikalisering (SOU 2017:67, kap 9). Då betonas samverkan mellan 

myndigheter såsom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård för att skapa bra förhållanden 

för invånarna. De lokala representanter för skola, vård och social omsorg lyfts fram som 

representerade för att skapa förtroende och tillit till invånarna. En tredje aspekt som betonas är 

att involvera anhöriga och civilsamhälle. 

 

Det förebyggande arbetet i triangelns mitt riktar sig till vad som ofta kallas riskgrupper. En 

stor del av terrorismforskningen har gått ut på att hitta en meningsfull ”terroristprofil”. Någon 

sådan har dock inte kunna beläggas inom forskningen (SOU 2017:67, kap 7). Annan 

forskning har inriktat sig på faktorer som ökar risken för att individer söker sig till 

extremistmiljöerna. Riskfaktorerna beskrivs som både individuella och strukturella samt 

kumulativa – ju fler riskfaktorer man utsätts för desto större är risken att man söker sig till 

dessa miljöer (Carlsson 2016). De delas in i drivkrafter (exempelvis upplevt förtryck, 

utanförskap, meningssökande eller svåra eller destruktiva familjeförhållanden) och 

dragningskrafter (exempelvis känsla av makt och kontroll, betydelse eller status i gruppen, 

social gemenskap eller vänskap, meningsfullhet och tydliga livsregler att förhålla sig till).1 

 

Teorin om riskfaktorer har dock fått kritik. För det första ökar riskfaktorerna bara 

sannolikheten för att någonting ska ske, men de förklarar inte nödvändigtvis vad som orsakar 

det som sker. För det andra träder de flesta människor som utsätts för dessa riskfaktorer inte in 

i extremistiska miljöer. Det finns ingen jämförelsegrupp, riskfaktorerna besvarar inte frågorna 

hur och varför. 

 

Annan forskning som också undersöker varför individen går in i en extrem miljö är Bjørgos 

(Carlsson, 2016) beskrivning av tre vägar in i extrema miljöer, och i den här modellen 

inkluderas i viss mån det vi ovan hänförde till riskfaktorer. Den första vägen inriktar sig på 

ideologiska bevekelsegrunder, vilket i huvudsak lockar dem som är resursstarka och relativt 

välutbildade. Den andra vägen inriktar sig på tillhörighet: ”the experience of belonging to a 

group and being accepted by peers or leaders” medan den tredje på erfarenhet av sociala 

problem; som marginalisering, utanförskap, diskriminering, rasism och ojämlikhet. Här kan 

andra individuella och strukturella orsaker, som att ha låg impulskontroll, problem i skolan, 

                                                
1	  De riskfaktorer Carlsson diskuterar är ett resultat av Säkerhetspolisens bearbetning och analys av myndighetens 
befintliga material, knappt 200 personer som anses ha deltagit i eller stött våldsbejakande islamistisk extremism 
under 2009 eller senare.	  	  
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missbruk och kriminalitet i familjen, samt dåliga ekonomiska förhållanden och mindre 

positiva framtidsutsikter vara bidragande. 

 

Wennerhag menar utifrån egen och andras forskning (SOU 2017:67, kap 11) att orsakerna till 

politiskt våld finns i dynamiska och interaktiva processer på gruppnivå. Utgångspunkten är att 

de flesta individer som utför politiskt motiverade våldshandlingar redan är en del av en social 

rörelse och forskningen fokuserar därför på att undersöka de sociala processer inom en rörelse 

som kan leda till att vissa grupper inom en rörelse börjar använda våld samt hur dessa 

processer påverkas av interaktion med aktörer utanför rörelsen. Här blir frågan om vilka 

individer som ansluter sig till rörelser och varför de gör det viktig. Wennerhag visar i SOU 

2017:67, kap11 att den empiriska forskningen relativt entydigt tycks kunna avfärda bilden av 

att det främst är socialt marginaliserade individer som deltar i sociala rörelser. Andra 

förklaringar till den sociala sammansättningen i sociala rörelser handlar om biografisk och 

strukturell tillgänglighet (SOU 2017:67, kap 11). Riskbenägenhet och livsomständigheter (att 

du exempelvis inte har någon familj att ansvara för) blir här en förklaring till varför de flesta 

aktivister är unga. 

 

I rapporten ”Att lämna våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt” (2016) beskriver 

Christoffer Carlsson flera gemensamma nämnare för extremister, även om de tre 

grupperingarna även skiljer sig åt på väsentliga punkter. De har alla relativt starka kollektiva 

identiteter, större delen av medlemmarna är unga män (köns- och åldersfördelningen skiljer 

sig dock åt något mellan de olika grupperna) som organiserat sig i löst sammansatta nätverk. 

Även om de har olika mål är de beredda att använda våld för att förändra samhället. 

Möjligheten att studera effekterna av hur den institutionaliserade politiken och 

ordningsmakten agerar är viktig för det preventiva arbetet. Forskningen visar att stark statlig 

kontroll eller repression av rörelser ofta får den effekt som staten avser, exempelvis att 

rörelserna minskar sin aktivitet, förändrar sitt tillvägagångssätt, eller att individer lämnar 

rörelsen. Men studier visar att dessa åtgärder även kan ha omvänd effekt (Carlsson 2016). 

 

2.3 Om åtgärder och utträde 
När det handlar om att komma åt strukturella problem, för att minska riskfaktorerna, inriktar 

sig interventionerna på att minska social exkludering och segregation. Dock har studier visat 

att insatser och (tvångs-)integration som riktar sig till specifika riskgrupper/samhällen riskerar 
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att öka polarisering och misstro i samhället (Carlsson 2016). Flera forskare menar att det inte 

finns något starkt samband mellan exempelvis arbetslöshet och diskriminering och sympatier 

för terrorism varför sådana åtgärder är verkningslösa. Att detta dock är av stor betydelse vid 

utträdet återkommer jag till nedan. Socialt stöd verkar enligt studier också vara det som är 

mest effektivt för att förhindra våldsbejakande handlingar (även om man inte ändrar åsikt). 

 

När det gäller individer som lämnat de tre miljöerna saknas det svenska empiriska studier, i 

stället tillämpas resultat av forskning om utträden ur kriminella gäng och nyreligiösa rörelser. 

Carlsson (2016) redogör både förutsättningar och hinder för utträde ur extrema miljöer. Som 

förutsättningar ringar han bland annat in den subjektiva och sociala dimensionen Den 

subjektiva har att göra med hur människan uppfattar sin omvärld och rör exempelvis viljan att 

lämna en extremistisk miljö, medan den sociala har med yttre omständigheter att göra, om 

man har utbildning, arbete och starka sociala nätverk. För att ett utträde ska ske så måste båda 

dessa dimensioner samverka. Många interventioner och program fokuserar dock på att 

åstadkomma kognitiva förändringar, att få personen att ändra åsikter och värderingar, medan 

många av förutsättningarna för att kunna lämna en extrem miljö i stället är sociala och 

praktiska. 

 

Carlssons (2016) genomgång visar även att de olika miljöerna bjuder olika mycket motstånd 

för den som vill lämna. Det finns inte empiriska studier men forskarnas slutsats är att det är 

lättast, respektive svårast, att lämna autonoma miljöer och islamistiska miljöer, ett antagande 

gjort på hur slutna miljöerna är och vilka resurser respektive medlemmar har för att återgå till 

ett mer vanligt liv. 

2.4 Om den lokala nivåns och gräsrotsbyråkraternas betydelse 
Som nämnts ovan spelar den lokala nivån stor betydelse för att förhindra inträde i extrema 

miljöer. En rapport från Segerstedtinstitutet (Herz 2016) problematiserar socialarbetares och 

lärares roll i det förebyggande arbetet. Det gäller inte minst risken att deras arbete går från en 

stödjande och pedagogisk funktion till en säkerhetspolitisk och kontrollerande funktion, vilket 

skapar konflikter i de grundvärderingar på vilka dessa professioner vilar. Den här 

utvecklingen bekräftas till viss del av SKL:s utvärdering av de kommunala handlingsplanerna 

mot våldsbejakande extremism: ”det socialpedagogiska arbete som en kommun bör ägna sig 

åt och har kompetens att genomföra riskerar att undermineras av de varianter på 

underrättelseverksamhet som vissa handlingsplaner institutionaliserar” (Andersson & Mattson 
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2017). En annan komplikation är sekretess då myndigheter med olika sekretessnivåer ska 

samarbeta, något som har behandlats i en rättsvetenskaplig doktorsavhandling (Karlsson 

2015). 

 

I och med uppdraget att upprätta handlingsplaner konkretiseras det förebyggande arbetet i 

många kommuner, men det finns fortfarande mycket lite forskning som visar hur lokala 

tjänstemän jobbar med det här problemet varför jag hoppas att min studie ska bidra med ny 

kunskap. Hur fungerar förebyggande åtgärder med utgångspunkt i den ovan beskrivna 

triangelmodellen i praktiken? Hur navigerar gräsrotsbyråkraterna mellan oklarheterna kring 

riskfaktorer och riskgrupper? Vilka åtgärder ser de själva som mest verksamma och vilka ser 

de själva som målgruppen? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas som 

verktyg för att analysera uppsatsens empiriska resultat. Jag har valt Ingrid Sahlins (2000) 

begrepp brottsprevention för att få en bredare förestående av arbetet mot våldsbejakande 

extremism. Ingrid Sahlin diskuterar hur olika slags brottsprevention utgår från olika 

målsättningar/fokus, den ena inriktar sig på individens välfärd/frihet (uttrycks ofta med 

nyckelorden ”utveckling”, ”delaktighet”, ”jämlikhet” och ”rättvisa”), den andra på samhällets 

ordning (uttrycks ofta med nyckelorden ”lag och ordning”, ”trygghet” och ”samverkan”). 

Vilken man har som utgångspunkt påverkar vilka åtgärder man väljer. Dessa 

preventionsmodeller kompletterar delvis varandra men konkurrerar samtidigt om 

uppmärksamhet, finansiering och förklaringskraft. 

 

För att studera hur lokala företrädare tolkar och utför sitt uppdrag, kommer jag att använda 

mig av Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater utifrån boken ”Street-level bureaucracy” 

(2010). 

3.1 Gräsrotsbyråkrater 
Gräsrotsbyråkrater är enligt Lipskys definition anställda i en offentlig byråkratisk organisation 

(en skola, ett socialkontor, ett sjukhus, en tingsrätt eller en polisstation) som är utformad för 

att masshantera klienter, vänder sig till allmänheten och erbjuder kostnadsfri hjälp. 

Yrkesrollerna innebär en direkt kontakt med medborgarna såsom socialarbetare, polis, lärare, 

vårdpersonal och offentlig försvarare (Lipsky 2010:3). I den här studien fokuseras dock 

endast på socialarbetare, lärare och polis samt den kommunala samordnaren. 

 

Gräsrotsbyråkratin präglas av obalans mellan krav och resurser. Det är ofta ont om både 

materiella och personella resurser, samtidigt som kraven och behoven från samhället och 

enskilda medborgare eller grupper ständigt ökar. Målen är ofta tvetydiga, vaga eller rent av 

motstridiga. Är exempelvis syftet med ekonomiskt bistånd att ge människor en skälig 

levnadsnivå eller att minska beroendet av bidrag? Är skolans främsta syfte att kommunicera 

värderingar, ge eleverna kunskap eller göra dem anställningsbara (ibid 2010:40)? Målens 

otydlighet och ibland motstridighet, arbetets oförutsägbarhet och stora variation i arbetssätt 

och frihet bidrar till att insatserna kan vara svåra att mäta och bedöma. 
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Arbetet är till sin karaktär oförutsägbart och många beslut måste tas under tidspress och utan 

att kunna ta alla aspekter i beaktande. Gräsrotsbyråkrater jobbar i situationer som är komplexa 

och specifika. För att tillgodose medborgarnas behov fungerar det därför inte att ha en 

detaljerad handlingsplan för generella situationer. Människors behov kan inte åtgärdas lika 

utifrån ålder, kön, bostadsområde, inkomstnivå och så vidare utan måste ske utifrån varje 

specifik situation. Att behandla alla lika enligt samma mall skulle inte garantera ett bra, eller 

ens rättvist, utfall (ibid 2010:22). Ambitionen är att behandla alla klienter utifrån deras 

specifika situation och behov. Samtidigt måste individen göras till klient, och de specifika 

behoven göras generella för att systemet ska kunna hjälpa så många som möjligt. Det finns 

inte resurser att hjälpa varje enskild individ med alla dennes problem utan varje organisation 

är utformad att handla ett specifikt problem. Exempelvis ska ekonomihandläggaren endast 

diskutera klientens ekonomiska problem. Det här kan vara ett sätt för gräsrotsbyråkraterna att 

hantera tvetydigheten och den psykiska pressen som arbetet för med sig. 

 

Byråkraten kläms inte sällan mellan denna ambition att tillgodose specifika behov och 

byråkratin som till sin karaktär strävar efter att behandla alla lika, vilket verkar alienerande för 

byråkraten. För att hantera ett arbete där resurser och krav aldrig går jämnt upp utvecklar 

byråkraten olika strategier för att hantera sin ibland motsägelsefulla arbetssituation. Först och 

främst utvecklar de en praxis som tenderar att begränsa kraven, de maximerar användningen 

av tillgängliga resurser och uppnår någon slags ömsesidig överenskommelse som både 

”klienten” och gräsrotsbyråkraten kan acceptera. 

 

Gräsrotsbyråkratin omgärdas av lagar och riktlinjer från ledningen, men i realiteten är mycket 

ändå upp till den enskilda byråkraten. Deras arbete präglas av stor handlingsfrihet, de har stort 

utrymme att fatta beslut om klienter utifrån eget omdöme. Orsakerna är flera. De oklara 

målsättningarna och det svävande språk på vilket lagar, riktlinjer och policys är skrivna ger 

den enskilde gräsrotsbyråkraten möjlighet att tolka dem på det sätt som passar organisatoriska 

och personliga motiv. Gräsrotsbyråkraterna är dessutom relativt förskonade från övervakning 

från överordnade och granskning av medborgarna själva (ibid 2010:14). 

En annan orsak till handlingsfriheten är att denna ger självrespekt till byråkraten, vilket i 

förlängningen också stärker klientens uppfattning att byråkraten är betydelsefull för dennes 

välmående (ibid 2010:15). 
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För att effektivisera och förenkla sitt arbete så mycket som möjligt kan gräsrotsbyråkraterna 

avfärda personer de inte tycker passar in i organisationens färdiga kategorier eller i stället 

anpassa klienten så att denne bättre passar in i dessa kategorier. Även gräsrotsbyråkratens 

egna åsikter och fördomar spelar in. När en gräsrotsbyråkrat ställs inför moraliska 

överväganden så kan deras uppfattning om en klient är värdig eller ovärdig samhällets hjälp 

spela in. De kan också bedöma klienter efter hur väl de tror att de kan ta tillvara hjälpen. Detta 

är ett sätt för byråkraten att rationalisera sitt arbete, för att behålla stimulans och glädje i 

jobbet, och att bemöta varje individ utifrån dennes unika förutsättningar. 

 

Lika väl som att utnyttja sitt handlingsutrymme kan en gräsrotsbyråkrat hänvisa till lagar och 

regler inför beslutsfattande (detta är i och för sig också ett sätt att använda sitt 

handlingsutrymme). Det kan vara ett sätt för byråkraten att frånsäga sig ansvaret det innebär 

att göra en egen bedömning men också för att påskynda och underlätta ett ärende. 

 

Beskrivningen av gräsrotsbyråkraterna och deras strategier att hantera en pressad 

arbetssituation kan kanske få dem att framstå som cyniska, men Lipsky menar att personer 

som söker sig till den här typen av arbete ofta drivs av ett stort engagemang att tjäna samhället 

(Lipsky 2010:xic). 

 

De generella omständigheterna under vilka gräsrotsbyråkraterna verkar samt mekanismerna är 

lika för olika yrkesgrupper men vad det i praktiken innebär varierar. Varje yrkesgrupp har 

sina tolkningar av vad, eller vilka, som är problem, vilka lösningar som är bäst och hur 

prioriteringar bör göras utifrån vad som är deras uppdrag. Så definierar exempelvis polisen 

problem utifrån vem som begår brott, lärare och socialarbetare utifrån vem som behöver hjälp 

och stöd. Med hänsyn till den här studiens frågeställning kan polisens fokus vara personer 

som begår exempelvis våldsbrott eller brott mot specifik folkgrupp, lärarens fokus kan vara 

att lära ut demokratiska värderingar och hantera elever som visar på värderingar som 

underminerar demokratin och människors lika värde medan fokus för socialarbetaren är 

medborgare som riskerar utanförskap. 

 

I kommunens handlingsplaner för demokrati och mot våldsbejakande extremism ska de olika 

professionerna samverka, varför det inte är otroligt att både tolkningar av problem och åsikter 

om lämpliga åtgärder kan gå isär. Jag hoppas att jag med hjälp av Lipskys teori ska kunna 

undersöka hur gräsrotsbyråkraterna tolkar problemet med våldsbejakande extremism. 
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3.2 Brottsprevention 
Ingrid Sahlin beskriver fyra utgångspunkter för prevention. 1) Prevention och förebyggande 

arbete är ett samhälleligt och offentligt fenomen. Det handlar om politiska mål, val och beslut 

(Sahlin 2000) vilket innebär att det speglar och formas av ett samhälles människosyn, normer 

och kulturella värden som är dominerande i samhället och bland de människor/grupper som 

utformar besluten. 2) Preventionen legitimeras av att den motverkar det som definieras som 

ont och av att den är rationell (den bygger på kunskap, angriper orsaker och har tydliga mål). 

Preventionen och dess legitimitet bygger på teorier om samhällets och/eller människans 

utveckling. Underförstått ligger att det blir problem om man inte vidtar åtgärder. 3) Det finns 

ett spänningsförhållande mellan individ och samhälle, dels gällande vad som är preventionens 

objekt, dels vad som är är det centrala värdet. 4) Preventionen beror av de rådande 

maktstrukturerna och är ett uttryck för och en del av ett samhälles ideologiproduktion. 

Dessa utgångspunkter är viktiga inte minst för studiens fokus på gräsrotsbyråkraterna och 

frågan om hur de tolkar problemet med VBE och brottspreventionens målsättningar utifrån 

sina olika yrkesroller. 

 

Prevention kan belysas utifrån en tidsaspekt, som Sahlin kallar primär, sekundär och tertiär 

prevention (ibid 2010:36), samt utifrån en målgruppsaspekt, dessa sammanfaller i 

pyramidillustrationen som introducerades i avsnittet om tidigare forskning (SOU 2016:92). 

Den primära preventionen utgörs av den bredaste delen i botten och den tertiära av spetsen i 

toppen. Primär prevention sätts in för att motverka att problemen uppstår i framtiden. Här är 

åtgärderna riktade brett för att främja goda förutsättningar hos barn och ungdomar generellt. 

Sekundär prevention är ett förebyggande arbete som riktar sig mot specifika individer, 

grupper eller områden som man bedömer finner sig i riskzonen för att utveckla eller orsaka 

problem medan tertiär prevention sätt in mot dem som har synliga problem eller orsakar 

desamma. Alla tre bedrivs inte sällan samtidigt för att exempelvis minska brottsligheten i ett 

lokalt samhälle. 

 

Sahlin presenterar fyra grundläggande preventionsmodeller (2000:88) som hon menar är 

relevanta för flera olika myndigheter och aktörer. Modellerna är utformade utifrån vad som är 

överordnat värde (individens välfärd/frihet eller samhällets ordning) och vad som är 

åtgärdens objekt (förutsättningar eller beteenden). 
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Figur 2. Fyra grundläggande preventionsmodeller från Sahlin (2000). 
 

1) Det överordnade värdet är individens välfärd/frihet, åtgärdens objekt är förutsättningar. 

Här blir målet att åstadkomma en förändring av strukturer/miljö för att främja individers 

utveckling. 

2) Det överordnade värdet är individens välfärd/frihet, åtgärdens objekt är beteenden. Syftet 

är socialisation av individen genom att exempelvis stimulera dennes utveckling och öka 

delaktigheten. 

3) Det överordnade värdet är samhällets ordning, åtgärdens objekt är förutsättningar. Här är 

fokus på att effektivisera institutioner genom att exempelvis införa register eller andra 

åtgärder som underlättar kontroll. I den här studien är samverkan mellan olika lokala 

yrkesgrupper ett annat exempel. 

4) Det överordnade värdet är samhällets ordning, åtgärdens objekt är beteenden. Målet är 

kontroll genom att reglera beteendet hos enskilda individer, grupper eller hela 

befolkningen. 

 

Här kan det vara värdefullt att återvända till pyramiden för att identifiera vilka åtgärder som är 

lämpliga för vilken målgrupp. Handlar exempelvis fokus på att hjälpa någon att lämna en 

extrem miljö om sekundär eller tertiär prevention riktad mot en enskild individ? Det kan röra 

sig om åtgärder i 1 och 2 i modellen ovan, som att hjälpa personen att hitta ett arbete, ett nytt 

socialt sammanhang och nya värderingar. Tertiär prevention kan handla om direkta åtgärder 

som bevakning av personer eller platser för att förhindra brott och då rör det sig om 

polisåtgärder (4). Primärprevention innebär ofta generella åtgärder som kan förekomma i 1, 2 

och i viss mån även 3 ovan. Det kan då röra sig om generell välfärdspolitik (1), undervisning i 

demokrati i skolan (2) och allmän lagstiftning (3) som kan verka avskräckande. 

 

Sahlin lyfter också upp aspekten om lokal samverkan, vilket ryms inom typologin 

effektivisering av institutioner (3) ovan, vilket även det rör frågeställningen om 

gräsrotsbyråkrater. Samverkan antas effektivisera insatserna då det förväntas ge mångsidig 

och rik information. Det förväntas också minska mängden dubbelarbete. Baksidan är att det 
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samtidigt kan medföra dubbelarbete inom samverkande myndigheter och kanske 

omorganisation. Samverkan antas också ge ökad legitimitet för myndigheter med 

”problematiska relationer till målgruppen eller den allmänna opinionen” (Sahlin 2000:29).  

 

Resonemangen i Lipskys teori går att relatera till ovan nämnda målsättningar och överordnade 

värden som enligt Sahlin utmärker olika slags brottsprevention. De olika yrkesgrupperna har 

olika huvudfokus och förespråkar förmodligen olika åtgärder då deras grundläggande uppdrag 

skiljer sig åt. Ordningsmaktens främsta fokus är att beivra brott och upprätthålla lag och 

ordning. Deras insatser kommer med största sannolikhet att överensstämma med åtgärderna i 

ruta 3 och 4. Socialtjänstens interventioner hamnar vanligtvis inom ruta 1 och 2, men de har 

även möjlighet att använda tvångslagstiftning genom exempelvis LVU och det sker då inom 

ruta 4. Skolväsendets uppdrag hamnar i ruta 1 om vi hänvisar till strukturer som den allmänna 

skolplikten och i ruta 2 när vi talar om integration av samhälleliga normer och värden. Jag 

hoppas med hjälp av Sahlins teori om brottsprevention se hur denna fungerar i arbetet mot 

VBE och om det finns någon diskrepans mellan teori och verklighet. Finns det tillfällen när 

dessa mönster bryts? Finns det tillfällen då fokus står mot fokus, och vad avgör då 

tolkningsföreträdet. Genom att studera kommunernas åtgärder mot våldsbejakande extremism 

i ljuset av teorin hoppas jag synliggöra vad kommunerna upplever som huvudsakliga problem 

både i att tolka problemet och utövandet. 

 

  



 18 

4. Metod 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av den valda metoden. Därefter följer en redogörelse 

för urval samt hur studiens material samlats in och bearbetats, hur kodning och analys vuxit 

fram. Jag kommer att diskutera undersökningens tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med 

metodkritik och en redogörelse för etiska överväganden. 

4.1 Kvalitativ metod 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse av hur lokala 

tjänstemän arbetar för att motverka våldsbejakande extremism, hur de förstår och tolkar både 

problemet och sitt uppdrag. Då jag är ute efter reflektioner, åsikter och mening är den 

kvalitativa intervjun mest lämplig. Det är en flexibel arbetsmetod som dessutom medger att 

jag kommer närmare de miljöer och människor som är föremål för forskningen, samt djupare i 

ämnet genom möjligheten att ställa följdfrågor och fördjupa resonemang. Genom intervjuer 

ges också en möjlighet att fånga språkbruk, normer och emotioner (Ahrne & Svensson 2015). 

4.2 Empiri 
Det empiriska underlaget inhämtades genom semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att 

jag använt mig av standardiserade öppna frågor så att informanterna har utrymme att själva 

utforma egna svar. Genom metoden får intervjuerna en liknande struktur och riktning men 

samtidigt lämnades utrymme för de enskilda informanternas specifika perspektiv.  

Fem av intervjuerna genomfördes vid ett personligt möte, en av intervjuerna gjordes över 

Skype. Vid en av intervjuerna gjordes intervjun med två personer som var nära kollegor. 

Förutom intervjuerna har jag tagit del av den lokala samordnarens förslag på lägesbild och 

handlingsplan. 

4.2.1 Urval 

Det har nyligen kommit och pågår studier om arbetet mot VBE. Bland annat genomförs just 

nu en studie av det lokala preventionsarbetet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro, de 

tre första Sveriges största städer samt Örebro som har en välkänd problematik inom området 

(Göteborgs universitet, 2017). Jag har med tanke på detta valt att undersöka en kommun som 

inte kan räknas till storstäderna eller deras ytterområden. Kriteriet var att hitta en kommun 

som hade alla tre extremistmiljöerna representerade i form av individer eller grupper, och 

detta fick jag viss vägledning med av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. 
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Staden, som hädanefter refereras till som Kommunen är i storleksordningen 80 000-100 000 

invånare. Jag har också valt att titta på en kommun som inte arbetar utifrån ett specifikt 

Kunskapshus kring VBE utan i stället jobbar med att integrera arbetet i den befintliga 

brottsförebyggande verksamheten. 

 

Gällande intervjupersonerna har jag gjort ett målinriktat urval. Syftet var inte att nå ett 

slumpmässigt urval utan i stället ett strategiskt där de utvalda intervjupersonerna är relevanta 

för forskningsfrågan (Bryman 2011:392). Inom detta urval var målet att få så stor variation 

som möjligt. Förutom Samordnaren ville jag ha representanter för socialtjänst, skola och polis 

för att fånga in olika perspektiv utifrån de olika yrkesrollernas specifika roll och mål och 

utifrån att de har olika kontaktytor i samhället. För att finna de specifika intervjupersonerna 

var jag hänvisad till kommunens hjälp då jag inte har någon kontakt med enskilda 

medarbetare. 

 

Min första tanke var att intervjua Samordnaren och andra nyckelpersoner i arbetet men då 

Samordnaren är relativt ny i sin tjänst och i initialskedet av att bygga ett nätverk finns idag 

ingen specifik grupp som arbetar med VBE. Dock speglar det förmodligen situationen i 

många kommuner där tecken på VBE kan uppstå i olika situationer. Efter ett första samtal 

med Samordnaren om önskemål att intervjua personer som jobbade med dessa frågor fick jag 

hjälp att få kontakt med en av poliserna samt en fältassistent. Den andra polisen fick jag 

kontakt med genom den första polisen och läraren genom ett samtal till en skola jag fick 

rekommenderad. Dessa är så kallade gräsrotsbyråkrater (se teoridelen) som arbetar på lokal 

nivå. Genom att anonymisera de intervjuade har jag försökt säkerställa att intervjupersonerna 

ska känna sig trygga och kan berätta ärligt. 

 

4.3 Praktiskt genomförande 

Första kontakten med Kommunen skedde via mejl till Samordnaren då jag presenterade syftet 

med intervjun. Samordnaren fick även kontaktuppgifter till handledare. Även poliserna fick 

information om studien genom mejl medan jag haft telefonkontakt med övriga. Inför varje 

intervju har jag redogjort för de etiska riktlinjerna och särskilt betonat att medverkan är 

frivillig och att den intervjuade när som helst kan dra sig ur. Intervjuerna har genomförts med 

hjälp av ljudinspelning, samt korta bredvidanteckningar under sista veckan i november och 

första veckan i december 2017. 
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4.3.1 Bearbetning och analys  

Samtliga intervjuer transkriberades och skrevs ut för att bli så åskådliga som möjligt. För att  

inte missa koder som kunde vara viktiga för mitt material men som inte fångas in av mina 

teorier genomförde jag de första genomläsningarna utan de teoretiska ”glasögonen”. Vid 

transkriberingen har jag tillämpat öppen kodning i marginalen för att sedan gå över till 

fokuserad kodning vilket innebär att man utgår från en tyngd på de vanligaste koderna som 

kan ge mest information utifrån de data man tagit fram (Bryman 2011:514). Under 

bearbetningen har jag med jämna mellanrum återvänt till syfte och frågeställning samt de två 

olika teorier som jag skrivit om ovan för att komma djupare ner i materialet. På så sätt har 

likheter och skillnader mellan de olika professionerna utkristalliserat sig. Frågeställningen och 

teorierna har hjälpt mig att avgränsa och tolka materialet. 

 

Analysarbetet har fortskridit parallellt med datainsamlingen. Kvalitativa intervjuer medger att 

analysen inleds redan då delar av datamaterialet samlats in, vilket även möjliggör en justering 

av frågor och intervjuer. Jag fick också justera intervjuguiden något utifrån 

intervjupersonernas olika erfarenheter. Då inte alla relaterade sitt uppdrag till att motverka 

VBE fick jag formulera om några av frågorna till mer generell och hypotetisk karaktär. 

4.4 Tillförlitlighet 

Med endast sex intervjuer är urvalet inte tillräckligt för att ge mättnad (Ahrne & Svensson 

2015) med tanke på att jag jämför tre olika yrkesgrupper. Då syftet var att studera 

förhållandena i en specifik kommun, och lägesbilden på grund av lokal historia och 

omständigheter enbart gäller där och dessutom är en färskvara, är syftet inte att generalisera 

resultatet. Tillförlitligheten gällande hur man jobbar mot VBE kan bedömas som relativt hög 

då Samordnaren och Polis A har strategiskt viktiga positioner i kommunens arbete mot VBE. 

Detsamma kan gälla för själva samarbetet på gräsrotsnivå då empirin visade på stor samsyn. 

4.5 Metodkritik 
Som nämnts ovan är studiens främsta empiriska underlag hämtat från intervjuer av semi-

strukturerad karaktär. Intervjuguiden var strukturerad i tre avdelningar: Förståelse av lokal 

problembild och förståelse av VBE; Hur vederbörande arbetar med prevention och stöd; Hur 

samverkan mellan olika professioner sker och påverkar. Intervjuerna var på så sätt utformade 

utifrån att det fanns en problematik kring VBE. Då flera av intervjupersonerna inte arbetade 
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konkret med VBE justerades frågorna under intervjun till viss del och formulerades om för att 

vara giltig för respektive yrkesgrupp. Detta kan å ena sidan ha ökat precisionen och 

tydligheten i frågorna men riskerar också ha minskat likheten i svaren. Det är dock inget 

specifikt för den här studien utan utmärker metoden med semistrukturerade intervjuer. Ett 

alternativ för att komma runt den ovan beskrivna begränsningen med semistrukturerade 

intervjuer skulle kunna ha varit att i stället ha helt öppna intervjuer. Med tanke på den 

begränsade tiden valde jag ändå att fortsätta med semistrukturerade intervjuer. 

4.6 Etiska överväganden 
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra forskningsetiska principer 

som ska följas för att tillgodose individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2011). Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan 

början av varje intervju redogjorde jag muntligt för kraven. 

4.6.1 Informations- och samtyckeskrav 

I enlighet med informationskravet har jag informerat alla som deltar i studien om studiens 

syfte, hur den kommer att användas och varför deras medverkan är viktigt. Jag har upplyst om 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Även 

om informanterna intervjuas som representanter för sitt yrke och offentliganställda, och jag 

bedömer det som liten risk att det ska framkomma uppgifter som kan påverka dem negativt, 

har jag ändå valt att anonymisera intervjuerna och informerat om detta då det kan påverka 

informanternas villighet att delta. 

4.6.2 Konfidentialitets- och nyttjandekrav 

Jag har säkerställt att uppgifter som möjliggör identifikation av personer hanteras endast av 

mig så att ingen utomstående kan koppla empirin till person. I studien har jag namngett 

intervjupersonerna utifrån deras respektive yrkesgrupp, exempelvis Polis A och varit relativt 

oprecis gällande ålder och anställningsår. Då de representerar sitt yrke har jag dock varit 

tvungen att ange vilken tjänst vederbörande har. Jag har även avidentifierat orten genom att 

benämna den som ”Kommunen” och uppgett ett spann på 80 000-100 000 invånare. Jag har 

informerat om att studien eventuellt kan komma att ingå i ett större mer genomgripande 

forskningsprojekt som redan pågår vid Södertörns högskola men att materialet endast kommer 

att användas i forskningssyfte. 
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4.7 Informanter 
Samordnaren är i 50-årsåldern med bakgrund inom polisväsendet där han arbetat i omkring 

25 år. Tjänsten som samordnare inrättades nyligen varför han håller på att formera arbetet. 

Han har själv deltagit i en kortare universitetsutbildning om VBE. Intervjun genomfördes 

2017-11-28. 

 

Fältassistent A är i 45-årsåldern och har arbetat med människor i olika yrken. Hon har bland 

annat en socionomutbildning och har arbetat i kommunen i flera år. Intervjun genomfördes 

2017-11-28. 

 

Fältassistent B är i 30-årsåldern och har bland annat arbetat med ungdomar i riskzonen och 

inom kriminalvården. Hon är relativt nyanställd. Har fått gå på workshops och kortare 

utbildningar om VBE. Intervjun genomfördes 2017-11-28 

 

Polis A är i 40-årsåldern. Han arbetar strategiskt med brottsförebyggande åtgärder i 

kommunen där VBE ingår som en fråga att bevaka. Intervjun genomfördes 2017-11-30. 

 

Polis B är i 30-årsåldern och har jobbat som polis i lite mer än fem år. Hon arbetar i yttre 

tjänst. Intervjun genomfördes 2017-12-06. 

 

Läraren är i 30-årsåldern och har jobbat som lärare i flera år. Hon är lärare i en 

gymnasieförberedande preparandklass 2  för elever som inte klarat grundskolan eller har 

ofullständig skolgång. Intervjun genomfördes 2017-11-30. 

  

                                                
2 riktar sig mot elever som behöver fler godkända betyg för att kunna börja på ett nationellt program 
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5. Resultat och analys 

Ambitionen är att undersöka hur kommunala instanser förstår och arbetar för att motverka 

radikalisering och våldsbejakande extremism. Studien är tänkt att belysa hur lokala 

samordnare och representanter för socialtjänsten, skolan och polisen arbetar för att motverka 

våldsbejakande extremism inom tre grupper; autonoma vänstern, vit-maktrörelsen och 

islamistisk extremism. Nedan presenteras det empiriska materialet vilket analyseras utifrån 

tidigare forskning och de teoretiska ramverk som presenterats tidigare; Sahlins teori om 

brottsprevention samt Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Presentationen av empirin har 

delats upp i teman som identifierats under kodningsarbetet och bygger på frågeställningen. 

5.1. Problemtolkning 
Nedan följer en redogörelse för hur informanterna upplever lägesbilden kring de tre 

våldsbejakande extremistmiljöerna i sin kommun samt hur de definierar problemet. 

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism pekar ut den lokala nivån som 

den viktigaste för att komma tillrätta med problemet och allt fler kommuner antar 

handlingsplaner och tillsätter lokala samordnare (Nationella samordnaren mot våldsbejakande 

extremism 2016). Kommunen har nyligen anställt en lokal samordnare som är i inledningen 

av att ta fram en offentlig lägesbild och handlingsplan. Den inledande lägesbilden är utformad 

av samordnaren och huvudsaklig källa till dokumentet är polisen samt den lokala 

samordnarens samlade intryck från aktörer såsom fältarbetare, skolpersonal, handläggare och 

delar av civilsamhället. Jag har här också valt att använda de lokala beteckningarna på de 

extrema miljöerna då det rör sig om en lokal studie och deras bild och förståelse. 

 

Angående Jihadistiska 3  sympatisörer finns det enligt samordnaren cirka en handfull 

återvändare från krigsområden i kommunen, vilket är en uppgift han fått från 

säkerhetspolisen. På grund av sekretess har samordnaren inga uppgifter om dem och arbetet 

med dessa sker helt under polisens paraply. Det finns tecken på sympatisörer med salafi4 -

jihadistiska åsikter och värderingar, men i nuläget finns inga ytterligare indikationer på att de 

jihadisktiska åsikterna riskerar att övergå i våldsbejakande handlingar, inte heller någon 

tendens till ökning av antalet sympatisörer. 

                                                
3 jihadism (av arabiska jihād, ’kamp’, ’strid’, ’ansträngning’),benämning på en ideologisk position inom islam 
som särskilt betonar betydelsen av jihad i den snävare och bokstavliga innebörden ”heligt krig”. 
4  salafism (av arabiska salaf ’förfäder, anfäder’), benämning på en rörelse (eller flera) inom islam vars 
företrädare säger sig vilja återgå till islams grundläggande källor. (NE) 
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Gällande vit-maktsympatisörer så finns dessa i kommunen men samordnaren ser inga tecken 

på att exempelvis Nordiska motståndsrörelsen (NMR) fått fotfäste. Det finns heller ingen 

uppskattning av antalet sympatisörer. Rörelsen bedöms som ”vilande”, men på senare tid har 

det förekommit en klistermärkeskampanj med högerextrema budskap samt en 

brevlådekampanj. 

 

Kommunen har haft AFA-sympatisörer, men bedömer att de autonoma-

vänstersympatisörerna för närvarande är vilande. Samordnaren menar att då miljön vilar på 

nätverksform (se även avsnittet om definitioner) är det svårt att bedöma antalet, samordnaren 

bedömer att eventuella aktiva är i övre gymnasie- och i början av universitetsåldern med sin 

huvudsakliga aktivet på nätet. Våldskapitalet hos de lokala sympatisörerna är oklart men 

samordnaren bedömer att de snabbt kan mobilisera sympatisörer från andra håll varför man 

inte ska underskatta gruppen. 

 

Höger- och vänsterextrema grupperna verkar ofta i reaktion på varandras agerande varför 

samordnaren räknar med en motkampanj mot klistermärkes- och brevlådekampanjen. Han 

väntar också att aktiviteterna kommer att öka: 

”Det här året kommer att bli väldigt intressant för jag är helt övertygad om att fokus kommer 

att tas bort helt från den jihadistiska rörelsen och in på vänster- högerrörelserna inför valet 

då det är där vi kommer behöver lägga krut nu.”                        Samordnaren 

 

Utöver den formella lägesbilden framträder olika bilder av de olika miljöernas utbredning och 

aktivitetsgrad. Polis A har inte heller sett några aktiviteter nyligen men vet från 

underrättelsetjänsten att det finns ”extremistiska strukturer” i kommunen. Alla informanterna 

upplever att aktiviteten generellt är låg och ingen har iakttagit något de skulle klassa som 

VBE. I övrigt så gör de olika reflektioner. Alla informanter bekräftar närvaron av vad de 

definierar som en högerrörelse, utan att denna skulle vara organiserad. Det finns en historia av 

aktiva högt uppsatta högerextremister och bland annat Fältassistent B menar att mentaliteten 

finns kvar i området. Sättet som flera pratar antyder att det finns utbredda rasistiska åsikter. 

Vid flera tillfällen beskrivs de eller deras åsikter som ”hemmarasister”, ”Svensson-dumhet” 

och ”helt vanlig rasism”. Fältassistent A pratar mer allmänt om hur hon upplever att rasismen 

ökat under senare år. Hon har själv vid flera tillfällen blivit tagen för att vara invandrare och 

utsatts för rasistiska påhopp.  
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När det gäller den jihadistiska miljön är problembilden mer aktuell. Fältassistent A berättar att 

”problematiken med ISIS” aktualiseras då och då inom socialtjänsten. Hon berättar också hur 

barn tillrättavisar flickor att de måste ha slöja på sig. Detta kopplar hon dock snarare till en 

machokultur än till extremism då det rör sig om yngre barn. Hennes bild är att de som åker 

och strider i familjens ursprungsland inte är nyanlända utan ungdomar som vuxit upp i det 

svenska samhället. 

 

Till viss del bygger bilden om jihadistisk extremism på vad media skrivit och på hörsägen. 

Polis A refererar till meningsväxlingar i lokaltidningen där företrädare för ortens muslimer 

vägrat svara på frågor om hur man förhöll sig till vissa samhälleliga grundläggande värden, 

men vilka dessa värden var framkom inte mer specifikt under intervjun. Även Fältassistent A 

refererar till vad hon hört och läst: 

”Det kan finnas moskéer som är starkt knutna av pengar från andra länder, där man inte vet 

för det första var pengarna kom ifrån och var de går. Det är en oro. För det går ju rykten 

liksom, och jag vet inte vad är rykten och vad är sant, det vet jag inte men om man tänker att 

det är väldigt mycket rök… och man ser vad tidningen skrivit. Jag vet inte om det är sant men 

det är det man hör.”                       Fältassistent A 

 

Hon bekräftar samtidigt en helt annan bild som hon fått vid direktkontakt med muslimska 

företrädare, då har hon i stället fått en positiv bild av verksamheten och säger att hon går 

därifrån med en känsla av lugn. 

 

När vi pratar om den vänster-autonoma rörelsen är det endast Samordnaren och Polis A som 

problematiserar bilden och menar att det funnits en tendens att bortse från gruppen, de andra 

säger inte så mycket: 

”Jag tror att samhället haft en tendens att undervärdera det latenta hot som kan komma från 

de autonoma, för vänstern har ändå varit god … jag tror ändå att vi har blivit bättre på att 

reagera på vad som faktiskt sägs än från vem det kommer ifrån”.                 Polis A 

 

Läraren och fältassistenterna uttrycker sig distanserande till högerextrema och jihadisterna. 

Om detta beror på att man värderar dem olika eller om det är för att de helt enkelt inte ser 

några uttryck från autonoma vänstern framkommer inte. Samordnaren betonar dock vikten av 

att inte bedöma de tre miljöerna olika: 
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”det blir en väldigt farlig väg att gå för då börjar vi diskutera, som exempelvis vänstern 

resonerar att ’vårt våld är självförsvar för fascismen får inte segra’. Det blir ju en ruskigt 

farlig väg, för vem bestämmer vad som är okej? Du får tycka vad du vill, men mitt problem är 

vad du är beredd att göra för vad du tycker.”                        Samordnaren 

 

Intervjuerna fångar svårigheten att få en adekvat lägesbild. Fältassistenterna menar att de har 

låg insyn i vad som sker på sociala medier där en stor del av aktiviteten finns samt att det 

menar att det finns en benägenhet hos människor de kommer i kontakt med att dölja saker för 

socialtjänsten varför de inte kan få fatt på hela verklighetsbilden, vilket är i överensstämmelse 

med teorin om att gräsrotsbyråkrater ej kan ta alla aspekter i beaktande innan beslut (Lipsky 

2010). De lyfter också, vilket redogjorts för ovan, att kunskapen till viss del bygger på rykten. 

Även Polis A bekräftar att viss kunskap bygger på antaganden. Till exempel bygger antalet 

hemvändare inte på vad man själv sett lokalt utan på den nationella siffran på 300 och att man 

antar en procentuell avsättning utifrån kommunens storlek. En annan aspekt är att olika 

aktörer kan ha olika bild av vad som är uttryck för VBE och därför gör olika bedömningar, 

något som Polis A tar upp: 

”De som kommit tillbaka från att ha rest … De kanske dyker upp på psykiatrin … inte 

osannolikt med ptsd5 … det som man kan fundera över är har man kunskapen där att ’aha, 

det här ju någon som sitter och berättar vad de gjort i strid’. Reagerar man då och tänker att 

det här skulle behöva komma till polisens kännedom?”                    Polis A 

 

Lägesbilden påverkas också bland annat av händelseutvecklingen i Syrien och det politiska 

skeendet i Sverige varför lägesbilden kan förändras på relativt kort tid och således är en 

färskvara. Det kan också finnas intresse av individer och organisationer att dölja åsikter och 

verksamheter varför lägesbilden blir osäker. Förbudet att föra register över människors 

politiska åsikter och religiösa åskådning medför också till att lägesbilden inte bli särskilt 

detaljerad. 

 

Även om de intervjuade ser lite eller inget uttryck för VBE i sin yrkesutövning uttrycker sig 

alla positivt till att en lägesbild och lokal handlingsplan tas fram. Detta skulle kunna tolkas 

som ett uttryck för preventionens legitimitet som Sahlin beskriver. Det vill säga att lägesbild 

och handlingsplan är uttryck för politiska mål, normer och värden som är dominerande i 

                                                
5 Posttraumatiskt stressyndrom. När intryck från en livshotande händelse präglar starkt men fragmenterat så att 
minnen, tankar och rädslor inte släpper sitt grepp trots att månader eller år har förflutit. (Psykologguiden.se) 
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samhället, att prevention motverkar det som är ont och är rationell, att den bygger på 

föreställningen att det blir problem om man inte vidtar åtgärder (Sahlin 200:17).  

 

Förhållandet till brottsförebyggande arbete mot VBE skiljer sig åt mellan de olika 

yrkesgrupperna och präglas av respektive yrkes uppdrag. Då Samordnarens roll är 

koncentrerad på VBE är han den som har tydligast/mest reflektioner kring 

radikaliseringsprocessen och nämner själv säkerhetspolisens identifiering av fyra vägar in i 

extremism; grubblarens väg, utåtagerarens väg, familjens väg samt ”den socialt 

missanpassades väg” (Carlsson 2016:34). Av dessa identifierar även Polis A och 

fältassistenterna familjens väg även om de inte benämner den så, där du genom att vara född 

in i en familj i någon av extremistmiljöerna på så sätt är född in i utanförskap. 

 

Förutom hos Samordnaren och Polis A som jobbar medvetet med problematiken med VBE 

framträder problemet som något otydligare för de andra informanterna. Även Polis B uppger 

att hon är vaksam på VBE i sin tjänstgöring men hon är det utifrån generella signaler som kan 

vara anledning till oro varför det inte har något dominerande utrymme. Hon nämner symboler 

som är kopplade till någon av miljöerna, ändrade levnadsmönster, brottslig handling. Var för 

sig eller i kombination. Fältassistenterna jobbar i nära samarbete med Samordnaren, en av 

dem har också fått gå en kortare utbildning om VBE, varför de är också medvetna om 

frågeställningen men då problem som direkt relateras till extremism och VBE vanligtvis inte 

yttrar sig i skolåldern tycks frågan ändå bli sekundär. Fältassistenterna uttryckte tydligt ändå 

en önskan om mer kunskaper även om det inte föreligger något stort hot för tillfället, 

omständigheterna kan ändras och medvetenheten gör att man upptäcker eventuell 

radikalisering tidigt. Däremot tänker inte Läraren alls i termer av VBE. Utifrån sin utbildning 

och arbetet som SO-lärare har hon god kunskap om alla miljöerna och genom exempelvis 

historieundervisning samt nyhetsuppdatering diskuteras demokrati och ideologier med 

eleverna. I de fall hon finner anledning till oro över någon elev beror det snarare på generella 

tecken på att eleven inte mår bra, än på specifika kännetecken på VBE. 

 

Trots kommunens ambition och uppdrag att jobba mot VBE uttryckte flera av informanterna 

faran med att fokusera för mycket på problemet. Polis A jämför till exempel framtagandet av 

lägesbild och handlingsplan med försvarsmaktens arbete: 

”Det är bra att ha när det väl händer något, under tiden får man inte lägga för mycket krut 

på det så man glömmer allt annat …det är angeläget men man måste ändå behandla det i de 
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spår som är … i de normala kanalerna där man träffas så kan det här vara en fråga som kan 

komma upp där inte motparten sitter och är oförstående för att man delat lägesbilden av att 

det här finns och vi ska va vakna för ’det här’.”                      Polis A 

 

Samordnaren menar också att fokus på VBE inte får bli alltför stort i skola och gymnasium. 

Det kan upplevas som ”häxjakt” av individerna och då har man i stället skapat ett problem 

menar samordnaren. Detta ligger linje med vad Carlsson (2016) skrivit om riskerna att öka 

polariseringen och misstron i samhället. Samordnaren problematiserar även kategoriserandet 

av utanförskapet eller individerna som tydliga fall av VBE. Han menar att man ska vara 

försiktig att använda specifika attribut utan snarare ha bakgrundskunskaper om VBE som 

hjälper gräsrotsbyråkraten att göra en helhetsbedömning: 

”Att generellt gå ut och säga att … 16-årige Ahmed börjar bära traditionella kläder, börja 

spara ut skägget och så vidare … han är på väg att bli terrorist … det är jättefarligt. Det 

handlar mer om att känna något . Man sitter och pratar och hör att hela jargongen att ’Det 

är bara svartskallar’  och ’de djävlarna ska ut’. Att i det läget reagera, det här är inte bara 

vanlig Svensson-dumhet, här är något grövre, här finns en tanke bakom.  … Det är den 

magkänslan jag försöker stärka. ”                        Samordnaren 

 

Även andra informanter pratar om ”magkänsla” och ”känsla” när det gäller att upptäcka 

utanförskap. Även om orden antyder något diffust tolkar jag detta som ett exempel på vad 

Lipsky menar med situationer som är både komplexa och specifika (Lipsky 2010:22) och då 

gräsrotsbyråkraten använder sitt handlingsutrymme utifrån sina specifika yrkeskunskaper, 

erfarenhet och omdöme. 

 

Även Polis A talar om vikten av helhetsbilden, där de som möter unga främst ska notera 

avvikande beteende, om ungdomen drar sig undan och kanske börjar ”idealisera någon extrem 

yttring”. Det behöver inte innebära radikalisering men kan vara en varningssignal. 

 

Alla informanterna identifierar ”utanförskap” som grund för oro, något som i förlängningen 

kan resultera i att personen hamnar i kriminalitet, droger eller politisk/religiös radikalisering. 

Här finns paralleller till Bjørgos teori om olika vägar in i extrema miljöer; sökandet efter 

tillhörighet samt erfarenhet av sociala problem som exempelvis marginalisering och 

utanförskap, och även till beskrivning av driv- och dragningskrafter (Carlsson 2016). 

Informanterna definierar utanförskapet (och orsaker till radikalisering) på olika sätt, beroende 



 29 

av både yttre och inre omständigheter. Läraren drar en parallell mellan utanförskap och 

socioekonomiskt utanförskap, segregering, brist på kunskaper i svenska språket som försvårar 

inträde i det svenska samhället, samt misslyckande i skolan. Polis B talar om brist på trygghet, 

vilka förebilder och personliga erfarenheter personen har samt sökandet efter identitet. 

Fältassistenterna betonar mobbing, känslan av utanförskap som en drivkraft att söka 

sammanhang i exempelvis extrema rörelser. Även Polis A nämner mobbing, vikten av att 

klara sig i skolan, trygghetskänsla och även graden av tillhörighetskänsla. Samordnaren menar 

att vetenskapen är delad i sina förklaringar till radikalisering, några forskare hänvisar till 

utanförskapsområden, medan andra hävdar att även ekonomiskt välbärgade och högutbildade 

radikaliseras. Själv utgår han ifrån KASAM-begreppet6 och menar att känslan av samhörighet 

är grundläggande för en individ: 

”Människor som hamnar utanför eller upplever att de ligger utanför samhället, där tror jag 

är grogrunden, så alla åtgärder man kan för att föra tillbaka människor … Jag tror 

egentligen inte att det är varken religion eller politik i sig, det använder man bara för att det 

är där jag får samhörighet. I det område där jag får samhörighet där stannar jag.” 

                      Samordnaren 

5.2. Stöd i förebyggande syfte 
Det är utifrån orsaksbilden ovan man ska förstå kommunens förebyggande verksamhet som 

en del i det generella brottsförebyggande arbetet. Detta sker till stor del genom två lokala 

brottsförebyggande råd, varav ett främst prioriterar projekt och verksamheter inriktade mot 

ungdomar, här benämnt som Rådet. Rådet består av representanter från olika verksamheter: 

socialtjänsten, kultur- och fritidsförvaltningen, polisen, samordnaren mot VBE samt 

gruppledaren i Rådet. Rådet arbetar tillsammans med, och ger stöd till, bland annat föräldrar, 

personal i förskola, skola, fritidsgårdar, polisen, socialtjänsten, idrottsledare och 

vuxenvandrargrupper. Rådet ska vara ett stöd till ordinarie verksamhet när de genomför olika 

insatser, det ska inte gå in och ta över eller ersätta någon arbetsgrupp. De övergripande målen 

är att tillfredsställa barns och ungdomars behov av att bli sedda, hörda och bekräftade, men 

också att få finnas i ett sammanhang och möta gränser i syfte att förebygga missbruk, 

kriminalitet, social utslagning och utanförskap. 

 

                                                
6 KASAM är en svensk översättning av ”känsla av sammanhang”, som enligt sociologen Aron Antonovskys 
teori påverkar en individs hälsa. 
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Genom detta har man valt att inte separera åtgärderna mot VBE från andra åtgärder. I många 

kommuner upprättas speciella så kallade kunskapshus som arbetar specifikt med VBE-frågan 

(Nationella samordnaren mot extremism 2016) men här har man valt att addera den här frågan 

i redan befintlig verksamhet. Samordnaren betonar dock vikten av att integrera kunskap om 

VBE i det generella arbetet. 

”Även om vi är en relativt stor stad så har vi inte ett enda utanförskapsområde och inte ens 

mig veterligen på väg in på den listan7. Så då tror jag mer att det är just det här, att fortsätta 

med grundläggande arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet, hela den biten … men flika 

in även det här [VBE, reds. anm.] för att bli medveten om att även det här finns”   

                              Samordnaren 

 

Utgångspunkten att inte kategorisera oro utan vara uppmärksam på ”utanförskap” som något 

generellt kan i detta sammanhang ses som ett sätt för byråkratin att maximera organisationen 

och användningen av tillgängliga resurser (Lipsky 2010). 

 

Det förebyggande arbetet i Kommunen sker enligt idén om primär och sekundär prevention 

(Sahlin 2000) genom generell brottsprevention. Den primära preventionen riktar sig till hela 

samhället (se triangelmodellen) för att främja demokratin, stärka demokratin och motverka 

inträde (SOU 2016:92). Exempelvis jobbar fältassistenterna som en del av sitt uppdrag 

universellt gentemot alla skolor i kommunen och alla föräldrar med skolbarn. Den sekundära 

preventionen riktas mot specifika individer, grupper eller områden som befinner sig i 

riskzonen för att hamna i problem. 

 

Kopplad till Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och Sahlins typologi för brottsprevention 

(2000) kan man skönja skillnader i de olika yrkesgruppernas motiv och prioritering av 

åtgärder. Samordnaren utrycker främjandet av samhällets ordning som överordnat värde i sitt 

uppdrag som samordnare, han gör en distinktion mellan handling och åsikt och menar att det 

är våldshandlingen som måste bekämpas. Även polisens intervention utgår från samhällets 

ordning som överordnat värde. Då Samordnaren också har en bakgrund som polis väcks 

tanken att det påverkar vad han ser som överordnat värde, men det är inget som är tydligt i 

intervjun. 

                                                
7 Polismyndighetens lista över ”utsatta områden”: https://polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-
publikationer/Ovriga-rapporter/Publicerat-ovriga-rapporter/Utsatta-omraden-2017/ 
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Samtidigt som Samordnaren har samhällsperspektiv poängterar han att för att kunna skydda 

samhället måste åtgärder ske på individuell nivå i socialiserande syfte. Läraren verkar med 

individens välfärd/frihet som överordnat värde, hennes mål är att ge den enskilde eleven bra 

möjligheter genom utbildning. Fältassistenterna uppfattar jag verkar på båda nivåerna. De 

ingår i lokala områdesgrupper med representanter från socialtjänsten, polis, skola, kultur och 

fritid samt civilsamhället. Där kan fokus vara på området eller en hel grupp ungdomar men de 

jobbar samtidigt ofta med att lokalisera oro hos enskilda individer. 

 

I den mån det skulle förekomma utträde använder sig kommunen av Exit-modellen8 som 

utvecklats genom Fryshuset, som tertiär prevention, vilket innebär att individens hela sociala 

kontext förändras. Det var dock ingen av intervjupersonerna som diskuterade utträde utifrån 

konkreta exempel. Endast samordnaren känner till att någon individ/familj/organisation vänt 

sig till kommunen för att få stöd och hjälp att lämna VBE. 

5.3 Aktörernas roller och uppgifter 
Alla intervjuade arbetar förebyggande i någon mån. Samordnaren jobbar övergripande för att 

stärka kunskapen om VBE bland anställda i Kommunen. Läraren definierar själv inte sin 

yrkesutövning med utgångspunkt i typologin om primärprevention och individens 

välfärd/frihet, men i praktiken blir det ändå resultatet då hon arbetar för att öka elevernas 

förutsättningar att integreras i samhället. 

 

Fältassistenterna jobbar förebyggande med både primär och sekundär prevention. Förutom att 

jobba brett mot skol- och fritidsväsendet fungerar de också som experter och bollplank vid 

exempelvis orosanmälningar. Polisernas främsta uppgift är att beivra brott men de ingår både 

formellt och informellt i det förebyggande arbetet. De olika preventionsmodellerna kan även 

sammanfalla och kräva samverkan mellan olika aktörer. Så kan exempelvis en förebyggande 

insats av poliserna, exempelvis ett bekymringssamtal, kombineras med sociala insatser för att 

stärka en individs möjligheter. 

 

Samordnaren definierar som sina främsta uppgifter att utbilda och skapa samverkansgrupper 

för att agera mot VBE i kommunen. Detta blir indirekt ett uttryck för vilka normer och 

värderingar som är acceptabla och vilken sorts samhälle som är eftersträvansvärt, en tydlig del 

i samhällets ideologiproduktion (Sahlin 2000). I intervjun med Samordnaren framstod 
                                                
8 Exit är en modell för att hjälpa ungdomar som vill ut ur ”nationella miljöer” men används här för alla miljöer. 
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kunskap om VBE som ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. Samordnaren menar att 

frågor som rör politik och religion upplevs svåra att ta i samtidigt som okunskap skapar 

osäkerhet hos aktören, att ge sig in i en dialog utan relevant kunskap gör att aktören hamnar i 

underläge. Ökade kunskaper gör att de som möter barn och unga i vardagen vågar ta en 

dialog. Här framträder en ambivalens med hänsyn till individers integritet, alla har rätt till en 

egen politisk övertygelse och religiös tillhörighet, vilket gör det känsligt att hantera, samtidigt 

som det blir tydligt att vissa åsikter bör vara föremål för diskussion. Resonemanget visar 

också dubbelheten kring VBE. Samtidigt som den grundläggande orsaken till VBE bedöms 

vara utanförskap finns en tydlig önskar om specifik kunskap kring VBE. 

 

En orsak är att bristande kunskap anses öka risken för generalisering. Samordnaren 

exemplifierar med hur okunskap leder till att alla muslimer ses som ”Daesh eller al-Quaida” 

trots att dessa gruppers anhängare i själva verket är väldigt få i kommunen. Okunskapen beror 

till viss del på sekulariseringen och att svenskar inte förstår vad det innebär att ha en religion 

menar Samordnaren. 

 

Nationella samordnaren har uppdragit till kommuner att ta fram en kommunal lägesbild av de 

extrema miljöernas utbredning och aktivitet samt en handlingsplan mot VBE. I Kommunen är 

detta Samordnarens uppgift och han är kritisk till kommunala lägesbilder och att många 

kommuner gör handlingsplan utan att inventera behoven och kommer att göra annorlunda  

”I och med att problematiken ser så annorlunda ut beroende på vilken stadsdel du bor i, så 

enligt mig ska man göra en handlingsplan … ner på mikronivå … samarbete med högskolan 

för att diskutera ’hur skapar man lägesbilder?’".                                   Samordnaren 

 

Det här är ett exempel på Lipskys (2010) teori om handlingsfrihet. Samordnaren befinner sig 

närmare den lokala nivån än vad NS gör och är, trots tydligt uppdrag från NS, inte direkt 

kontrollerad utan har utrymme att själv definiera problemet och handla efter eget omdöme 

utanför Nationella samordnarens rekommendationer. 

 

Polisens huvudsakliga uppgift är att beivra brott, varför de ofta kommer in i den sekundära 

och tertiära preventionen (SOU 2016: 92), men har även en stödjande funktion i den primära 

preventionen, bland annat genom ett formaliserat samarbete i områdesgrupper där de bidrar 

med kompetens om hur man ökar tryggheten i närområdet, samt inhämtar kunskap om oro i 

området.  
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”… framför allt att säkerställa, hur stort är det här? Är det här fara? Eller kan vi bara 

säkerställa att vi har en kontakt, kan jag nöja mig med det? Sen avrapporterar ju jag det i ett 

PM eller motsvarande och skickar det till underrättelsetjänsten, så i den händelse det ingår i 

ett större mönster eller nåt mönster så kan pusslet läggas tillsammans med annat då.”  

                       Polis A 

 

Polis A ingår även i kommunens brottsförebyggande grupp tillsammans med representanter 

från exempelvis socialtjänst, skola, kultur och fritid, fältenheten på socialtjänsten, 

administrativa enheten på kommunledningskontoret, polischef och säkerhetschef på 

kommunen, samt är främsta länken till säkerhetspolisen. 

 

Polis B betonar att hon tycker att polisen ska jobba förebyggande med frågor och berättar att 

hon och kollegorna tar tillfälle mellan utryckningar att åka förbi en fritidsgård eller till 

centrum för att prata med ungdomar: 

”Det är väl inte så ofta man står och pratar extremism med en ungdom men man kan ändå 

komma in på ämnen och få kontakt och information (…) det är absolut det bästa sättet att bry 

sig för att få en kontakt.”                         Polis B 

 

Fältassistenterna ingår i kommunens förebyggarenhet 9  och verkar på både primär och 

sekundär preventionsnivå. De möter barn och föräldrar första gången genom familjecentralen 

och har sedan kontakt med skola, fritidsgårdar, polisen och civila samhällets organisationer 

vilket ger dem en god helhetssyn på barn och ungdomar. De fungerar främst som stöd och 

bollplank för personal på skolor och fritidsgårdar och jobbar både med förändring av 

strukturer och miljö samt med socialisation (Sahlin 2000:88). Exempelvis initierar 

fältassistentgruppen en åtgärd för hemmasittare10. Genom att förändra struktur och miljö 

påbörjas en socialisationsprocess som stimulerar den enskildes utveckling och ökar 

delaktigheten. Fältassistenterna vittnar om stort mandat att tolka problembilden, definiera vad 

som ska räknas som oro och när en situation till exempel bör anmälas till mottagningsenheten 

för vidare bedömning, vilket är ett tydligt exempel på Lipskys teori om handlingsfrihet. 

 
                                                
9	  I	  förebyggarenheten	  ingår	  bland	  annat	  kommunens	  brottsförebyggande	  grupp,	  familjestödet,	  
fältgruppen	  samt	  några	  familjecentraler.	  	  
10 Den vanligt förekommande definitionen för hemmasittare är ”…elev som är frånvarande från skolan i minst 
tre veckor i sträck utan giltig förklaring och som har gjort ett aktivt val att stanna hemma”. I övrigt finns ingen 
enhetlig definition. Källa: Inventering av insatser och metoder. Hemmasittare och problematisk frånvaro. 
(Göteborgs stad) 
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Preparandklassen (se förklaring vid presentation av informanter) är i sig redan en åtgärd för 

elever i riskgruppen och läraren definierar undervisningen (socialisation enligt Sahlins 

definition) som det främsta redskapet för att motverka utanförskap. Det är också främst via 

undervisningen hon pratar om ideologier och demokrati. 

5.4 Arbetsdelning och samverkan  
I det förebyggande arbetet är arbetsdelning och samverkan mellan yrkesgrupper viktigt. 

Arbetet beskrivs av flera intervjupersoner som systemiskt och sker i befintliga organisationer. 

Detta innebär att eventuella problem med VBE behandlas inom ramen för redan etablerade 

verksamheter enligt principen för det brottsförebyggande arbete som redan finns. Nästan alla 

intervjuade nämner detta som något bra, ingen hade några negativa synpunkter. Aktörerna 

agerar utifrån sitt specifika mandat och arbetsuppgifter, de kliver inte in på varandras 

områden utan har klara gränser mellan varandra, vilket kan ses som en del i klientgörandet för 

att kunna hjälpa så många som möjligt (Lipsky 2010). De olika yrkesgrupperna jobbar först 

och främst inom den egna organisationen. Först när de egna möjligheterna är uttömda sker 

samverkan. Arbetsdelningen präglar det lokala arbetet men går även utanför detta, exempelvis 

när polisen lämnar ifrån sig uppgifter till SÄPO som sedan gör en egen kartläggning 

frånkopplat den lokala polisens arbete. 

 

Polis B berättar om en situation när arbetsdelningen inte alltid fungerar vilket kan skapa 

frustration. 

”Det kan ju vara, eh, att en person faller lite mellan stolarna. Man har inget brott, och man 

har inte tillräcklig psykisk ohälsa och man har inte tillräckligt missbruka. Det kan vara den 

typen av problematiks oh det blir inget av det fast man själv känner att behövs nånting.” 

                  Polis B 

  

Intervjuerna visar samtidigt att samverkan är en viktig förutsättning i det brottsförebyggande 

arbetet, alltifrån att få fram en lägesbild till beslutad åtgärd. Även om, som Lipsky (2010) 

visar på, gräsrotsbyråkraternas gör olika tolkningar och prioriteringar så bekräftar 

informanterna hur samverkan ökar effektiviteten. Då de olika aktörerna har tillgång till olika 

arenor i samhället underlättas samverkan. Detta bekräftas bland annat av Samordnaren: 

”Om jag kommer ut i min funktion och diskuterar med människor. [människor som inte 

känner eller har någon relation till honom] om VBE, det tror jag inte ger så mycket. Men om 
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jag däremot ger den informationen till en person som redan har en förtroendeposition bland 

människor och den förmedlar info det tror jag ger mycket mer.”               Samordnaren 

 

Detta stämmer även väl överens med Sahlins teori om att samverkan antas ge ökad legitimitet 

för myndigheter med ”problematiska relationer till målgruppen eller den allmänna opinionen” 

(Sahlin 2000:29). Man har större utsikter att, som i det här fallet, nå ut om budskapet 

förmedlas av någon som redan uppbär stort förtroende hos allmänheten. Polisen A lyfte vikten 

av delad kunskap bland de olika aktörerna så man har en jämbördig kunskapsnivå och 

samsyn. 

 

Intervjuerna både bekräftar och motsäger Lipskys tes om tvetydiga, vaga eller motstridiga 

mål. Samordnaren och Polis A talar i och för sig om samhällets ordning som överordnat värde 

men menar samtidigt att barn och ungas välmående (exempelvis sammanhang) är grunden för 

detta. Sammanfattningsvis så verkar målet om barn och ungas välmående vara övergripande 

de enskilda målen och bryter gränserna och möjliggör samverkan. Så ser exempelvis läraren 

inte strikt kunskapsöverföring som sin uppgift utan tar även elevens välmående på sig. Utifrån 

detta övergripande mål formas samverkan, i Lärarens fall kan det innebära samtal till 

socialtjänsten för att säkerställa att en ensamkommande har en ställföreträdande förälder. De 

samverkar också mellan olika professioner på skolan. 

”Skolsyster träffar ju alla elever en gång om året, minst, och gör någon slags kartläggning. 

Hur de mår och hur de bor och alla sådana saker och så kurator och studie- och 

yrkesvägledare och vi pratar ju om alla elever minst två gånger per termin och så då de 

elever som vi då känner att man måste upp extra, för alla de där stödinsatserna.”       Läraren 

 

Just samsynen att barn och ungas välmående är det som motverkar utanförskap verkar vara 

bidragande till att tolkningskonflikterna är få. Alla intervjuade uttrycker att samverkan mellan 

de olika yrkesgrupperna oftast fungerar bra. Det framkom i intervjuerna att detta till stor del 

beror på att man är överens om målet och tycker att det är väldigt viktigt. 

 

Samverkans styrka beror till stor del på olika kompetens och roller. Polisens uppgift är i första 

hand att skapa trygghet och beivra brott, lärarens att överföra kunskap och fältassistenternas 

att ha en förebyggande och stöttande funktion. Även om det kan det bli diskussioner om 

lämplig åtgärd och vem som ska ta ansvar har ingen av de intervjuade varit med om att man 

inte genom samtal kommer överens: 
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”Är barnet under 16 år har vi tolkningsföreträde, för även om det blir en anmälan så kommer 

polisen inte att göra något. Men om barnet är över 16 år så kan polisen gå in och säga att 

’nej, nu måste det här hända. Är de under 16 så tror jag att de tänker att det här löser ni, det 

här är socialtjänstens roll. Vi har ett bra samarbete.”                   Fältassistent A 

 

Samtidigt bekräftar Fältassistent A att samverkan inte alltid är lätt. Exempelvis kan bra 

kontakter bygga på personligt förtroende för en specifik tjänsteman på socialtjänsten och inte 

på myndigheten som helhet. Kontakterna bygger på tillit och förtroende och då måste även 

personkemin fungera. 

”Det är ofta man hamnar i situationer där det inte matchar, för det handlar om det som 

händer mellan oss och ibland matchar det inte och det kan bli lite sorgligt. När vi märker att 

vi matchar men jag får inte gå in och hjälpa till liksom, att vi är begränsade där.”  

                          Fältassistent A 

 

Flera informanter tog också upp svårigheterna att samverka. Den tydliga arbetsdelningen 

bestäms till viss del av lagar och regler, men bygger till stor del också på tillit att någon annan 

tar tag i problemet när åtgärden sätts in. Det gäller både när man lämnar över ärenden till en 

annan enhet inom sin egen organisation och mellan yrkesgrupper. Fältassistent A berättar: 

”Vi ska inte jobba med enskilda familjer … om man märker att familjer har svårigheter måste 

vi länka vidare hela tiden och det kan vara på gott och ont. Ibland kan det vara så att vi har 

byggt upp de här relationerna och det är vi som är betrodda och då måste jag lita på att 

socialtjänsten gör sitt jobb, att människor runt omkring mig har samma grundvärderingar 

och tror på andra människor eller gör sitt professionella jobb.”           Fältassistent A 

 

Samverkan kompliceras också av lagar och regler. Samordnaren lyfte problemet att de olika 

aktörerna som ska samarbeta har olika nivå på sekretess. Inte minst att polis och socialtjänsten 

har olika nivå upplevde han som ett problem. 

”Sekretessen ser ju så olika ut mellan olika aktiva grupper, det är ju då väldigt svårt när vi 

ska sitta och ha möten och folka har olika nivå på sekretess. Det blir väldigt krystad dialog.” 

”Om det skulle finnas olika sekretess, sitter de inne med olika mycket information, är det 

något som kan skapa olika tolkningar.”              Samordnaren 

 

Även Polis A tog upp problemet med sekretessen, i synnerhet i förhållande till psykiatrin (se 

ovan). Dock skiljer sig hans och Samordnarens uppfattning åt till viss del. När det gällde 
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informationsutbyte med socialtjänsten tyckte Polis A att det gick att lösa med gällande regler. 

Det framkommer inte hur det kommer sig att samordnaren och polisen har olika bild av 

konsekvensen av olika sekretessnivåer. Orsaken till de olika resonemangen framkommer inte 

av intervjuerna. Kanske är det en rent principiell åsikt att de bör ha samma sekretessnivå. Det 

kan också bero på att man har olika roller i organisationen. Samordnaren kan ha ett större 

behov av att ha helhetsbilden på grund av sin roll som samordnare, men det kan även bero på 

att han är ny som samordnare och inte har samma upparbetade samarbete som polisen har- 

Kanske upplevs problemet inte lika stort när man är närmare verksamheten och kanske tolkar 

sitt mandat något vidare. 

 

Fältassistenterna diskuterade sinsemellan sekretessreglerna och om de följde desamma till 

punkt och pricka men upplevde det inte som ett problem i det vardagliga arbetet. Ofta behöver 

de inte efterfråga specifika namn för att kunna bedöma om det föreligger en oro. I de fall de 

ändå nämner namn när de pratar med andra aktörer menar Fältassistent A att de i sitt yrke har 

en stor respekt för den enskilde ungdomens integritet varför hon inte verkar uppleva ett 

eventuellt sekretessbrott som oförlåtligt: 

”Det där är både en fingertoppskänsla men det är ju också en svårighet så … det gäller att 

vara ödmjuk. Skulle jag tycka att det var okej någon sa om mina barn eller skulle jag 

tycka…? Rent sekretessmässigt … ska jag vara ärlig och det vet jag inte om man ska säga så 

här men självklart tror jag att vi bryter den vid tillfällen, på grund av att anledningen är så 

viktig … annars skulle vi inte komma nånstans känner jag.”                   Fältassistent A 

 

Detta kan också ses som att de utnyttjar sitt handlingsutrymme i kraft av sin profession och 

möjligheten att verka utan övervakning. 
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6. Avlutande diskussion 

Denna studie syftar till att undersöka hur man på lokal nivå förstår problematiken med VBE 

och arbetar för att motverka densamma. Studien fokuserade på hur den lokala samordnaren 

och representanter från socialtjänsten, skolan och polisen förhåller sig till och arbetar med 

problematiken med den autonoma vänstern, vit-maktrörelsen och islamistiska extremister.  

Studien har alltså inte haft som ambition att avgöra om den rapporterade lägesbilden 

överensstämmer med de faktiska förhållandena utan hur lägesbilden uppstår och hur de 

enskilda gräsrotsbyråkraterna förhåller sig till den och arbetar förebyggande. Som en del i 

detta tittar studien också närmar på hur de olika aktörerna arbetar enskilt och samverkar i det 

förebyggande arbetet. 

6.1 Summering och diskussion 
Då arbetet med att fastställa en lägesbild och handlingsplan är i sin linda fanns det vid studien 

ingen formellt antagen lägesbild av förekomsten av våldsbejakande miljöer i Kommunen. 

Samordnaren, som har det formella uppdraget att skapa en lägesbild, hade dock gjort ett 

förslag på lägesbild till Kommunen. Enligt denna finns element av alla tre miljöerna i 

Kommunen men de uppvisar väldigt lite synlig aktivitet. Enligt uppgifter från SÄPO finns en 

handfull jihadistiska återvändare från krigsområden men ingenting som tyder på att de 

jihadistiska åsikterna riskerar övergå i våldsbejakande handlingar. Samordnaren berättar 

också att vit-maktrörelsen nyligen satt upp klistermärken på stan och delat ut flygblad i 

brevlådor. Autonoma vänstern har inte genomfört några aktiviteter i närtid. 

 

Samordnaren och de övriga informanternas bild skiljer sig till viss del åt. Samordnaren formar 

sin lägesbild till stor del utifrån polisens uppgifter samt från olika lokala aktörer i kommunen. 

Polis A har även egna källor inom polisen som bekräftar att det finns ”extremistiska 

strukturer”. Övriga informanter får sin lägesbild dels genom Samordnaren men också genom 

sina egna erfarenheter samt via media. Mediebilden gäller den muslimska miljön. De egna 

erfarenheterna gäller främst vit-maktsympatisörer. Dessa erfarenheter ligger längre bak i tiden 

men informanterna menar att dessa personer finns kvar även om man inte tar sig några 

extremistyttringar. Trots att den extremistiska aktiviteten är låg finns det en samsyn kring 

kring vikten av framtagandet av lägesbild och handlingsplan, då man ändå verkar mena att det 

föreligger ett hot. 
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Arbetet mot VBE bedrivs inte utifrån att detta skulle vara ett enskilt definierat problem.                                                                                                                                                          

I stället relateras hotet att VBE ska uppstå och växa till ett övergripande problem som av de 

intervjuade uttrycks i termer av utanförskap. Att inte känna sig integrerad i samhället 

uttrycker flera som orsaken till att personer hamnar i riskfyllda miljöer, oavsett om det är 

droger, kriminalitet eller extremism. Detta utanförskap har både yttre och inre orsaker. 

Informanterna nämner exempelvis segregation, mobbing, socioekonomiska orsaker, 

otrygghet, familjeförhållanden, förebilder, att vara född in i en miljö samt sökandet efter 

gemenskap och identitet. Detta är även i linje med vad som tidigare definierats som 

riskfaktorer för VBE (Carlsson 2016). Det finns samtidigt en stor medvetenhet om 

svårigheten att veta när dessa omständigheter riskerar att leda till utanförskap och 

radikalisering och när den inte gör det. Kanske är det denna insikt som gjort att man valt att 

hantera VBE utifrån utanförskap och inte definiera problemet snävt.  

 

Kommunen har valt att integrera det förebyggande arbetet mot VBE inom det allmänna 

brottsförebyggande arbetet. Det kan bero på lokala omständigheter, att man redan har bra 

fungerande brottsförebyggande arbete och bra kontaktnät ute i de lokala områdena att man 

inte ser något behov av någon specifik verksamhet. Både informanterna och Kommunens 

skrivna målsättning för det brottsförebyggande arbetet vittnar om att det finns en konsensus 

att barn och ungas välmående är det övergripande målet. Givet den breda tolkningen av 

problemet som utanförskap blir, om vi ska använda Sahlins typologi (Sahlin 2000), de främsta 

åtgärderna genom primär prevention som säkerställer att barn och unga har en god 

uppväxtmiljö samt sekundär prevention som kan rikta sig direkt till exempelvis en enskild 

individ, en grupp eller ett bostadsområde. 

 

Sett utifrån Lipsky (2010) kan det här ses som ett exempel på hur gräsrotsbyråkrater 

transformerar människors olika unika erfarenheter och omständigheter till en bred kategori för 

att underlätta hanteringen. Då man är överens om vilket problem man ska åtgärda, ett socialt 

utanförskap, slipper aktörerna i Kommunen skapa en ny klientgrupp för varje nytt problem. 

Genom att på detta sätt processa ett gemensamt överenskommet problem i en redan 

fungerande organisation behöver gräsrotsbyråkraterna inte skapa nya gränsdragningar emellan 

sig. På så sätt resulterar inte heller de olika yrkeskategoriernas skilda överordnade mål 

(individens välfärd/frihet och samhällets ordning) som Sahlin pratar om (2000) i några 

konflikter yrkeskategorierna emellan. Informanterna uttrycker att samarbetet i stort sätt 

fungerar konfliktfritt. Arbete bygger på tät samverkan mellan de olika yrkeskategorierna, men 
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förutsätter även en arbetsdelning där varje yrkeskategori har sina kontaktytor, samt sitt 

mandat och sin specifika kompetens.  

 

Även om problemet definieras generellt bestäms åtgärderna utifrån vad som är överordnat 

värde och vad som är åtgärdens objekt (Sahlin 2000). På så vis lyckas gräsrotsbyråkraten både 

underlätta hanteringen genom att inte införa någon ny klientkategori, och samtidigt uppfylla 

ambitionen att ta hänsyn till specifika omständigheter. 

 

Här blir också Lipsky (2010) teori tillämpbar då det är gräsrotsbyråkraterna som ofta får 

avgöra den lämpliga åtgärden, vilket gör att handlingsfriheten blir synlig. Här styrs 

gräsrotsbyråkrater till viss del av lagar och regler, men har även stort utrymme att handla efter 

sitt eget omdöme. Inte minst visar intervjuerna att fältassistenterna har stort 

handlingsutrymme då det gäller att definiera vad som är oro och vilken åtgärd som kan vara 

aktuell. Även Samordnarens beslut att utforma lägesbild och handlingsplan på annat sätt än 

Nationella Samordnarens rekommendationer är ett exempel på denna handlingsfrihet att 

definiera problemen och lösningarna. 

 

Studien visar flera gånger på en ambivalens gällande VBE. Flera informanter säger att 

extremism har sin orsak i utanförskap och egentligen inte har med religion och politik att göra 

även om det blir konsekvensen. Samordnaren och Polis A, uttryckte även skepsis gällande att 

leta efter specifika tecken på radikalisering. Enstaka tecken får inte överdrivas utan bör vägas 

in i en samlad bedömning av en person, att peka ut VBE utifrån enstaka riskfaktorer ökar 

risken till generalisering och stigmatisering. Ett alltför överdrivet fokus på VBE riskerar även 

att skapa problem genom att öka polariseringen. Samtidigt menade alla intervjuade att viktigt 

att få mer kunskap om extremistmiljöer och VBE. Detta kan ses som ett indirekt erkännande 

att det ändå rör sig om något specifikt när man söker mer specialiserad kunskap om de olika 

extrema miljöerna. Fler uttrycker att det behövs en speciell kompetens och förståelse för att på 

ett bra sätt kunna möta, och bemöta, människor inom VBE. Detta behöver inte vara någon 

motsättning utan kan vara ett uttryck för ovan förda resonemang om att orsakerna är generella 

men att åtgärderna blir specifika beroende på vilken extremismmiljö det gäller. 

 

En annan dubbelhet rör förhållandet mellan handling och åsikt, vad det egentligen är i den 

extrema miljön som ska bekämpas. Samordnaren, samt poliserna, menar att det är handlingen 

i sig som ska bekämpas då det är den som kan vara potentiellt olaglig och farlig, medan 
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åsikten är fri. Samtidigt säger Samordnaren att man måste våga ta en dialog när någon har en 

motstående position, och att det tar tid att ändra människors åsikter. Detta visar dels på de 

brottsförebyggande åtgärdernas funktion att markera vad som är legitimt och inte i ett 

samhälle (Sahlin 2000) dels på betydelsen av socialisation som prevention. 

 

Gällande samarbetet verkar sekretessen vara det som upplevs som det största hindret, Det 

finns viss problematik kring samverkan gällande olika nivå på sekretess, men problemet 

upplevs olika svårt och hanteras även olika. Ju längre ner i organisationen desto mindre 

problem tycks det vara. Polis A uttrycker specifikt problem med sekretessen när det gäller 

psykiatrin, men oron verkar till viss del bero på misstanken att man inom psykiatrin inte 

definierar VBE på liknande sätt och därför inte ser den. 

 

Den kvalitativa metoden i denna studie har varit ändamålsenlig med hänsyn till syfte och 

frågeställning. Resultatet skulle kunna variera med andra respondenter, men med tanke på att 

Kommunen är i början av arbetet mot VBE och detta dessutom integreras i den befintliga 

brottsförebyggande verksamheten finns även sannolikheten att resultaten skulle 

överensstämma. Exempelvis visar intervjun med läraren, som inte hade någon vetskap om 

eller insyn i Kommunens arbete mot VBE, på samma synsätt att motverka utanförskap som 

fältassistenterna som hade närmare kontakt med Samordnaren. 

6.2 Framtida forskning 
Allt mer av det förebyggande arbetet mot VBE sker idag lokalt. Detta är i linje med skifte i 

fokus – från risk till skydd. Enligt befintlig forskning finns det stora kunskapsluckor när det 

gäller de lokala förutsättningarna att arbeta förebyggande varför detta är angeläget. Dock 

lyfter flera studier vikten av sociala sammanhang, inte minst familj och vänner, som skydd 

mot radikalisering. Då jag ser att exempelvis familj likaväl kan vara ingången i extremism 

skulle detta vara intressant att studera vidare. En annan aspekt är att bättre förstå varför 

personer som teoretiskt befinner sig i riskzonen ändå inte radikaliseras vilket skulle vara 

värdefull forskning. 

 

Utifrån min egen studie så verkar Kommunens strategi för att motverka utanförskap vara 

beprövad och effektiv. Dock är det svårt att säga något om orsakssambanden. Är frånvaron av 

VBE ett resultat av det befintliga arbetet eller av slumpmässiga omständigheter? En 

uppföljande studie när arbetets fördjupats och spridits i Kommunen skulle vara värdefull. Då 
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Samordnaren väntar sig att de olika grupperna blir mer synliga och aktiva under valåret skulle 

en longitudinell studie vara intressant. Det skulle också vara intressant med en uppföljande 

studie för att se om, och i så fall hur, mer kunskap om VBE förändrat gräsrotsbyråkraternas 

arbete, samt att replikera den här studien i andra kommuner för att se eventuella skillnader 

och likheter.  
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8 Bilaga 

Intervjuguide / Samordnare 
 
1. Berätta om dig själv! Ålder? Utbildning? Arbete/position? Tidigare erfarenhet? Antal år? 
2. Hur uppfattar du din roll som samordnare? 
3. Vad påverkar ditt arbete? (Lagar/regelverk/organisation/medarbetare) 
4. Vilka myndigheter samarbetar du med, och hur är det samarbetet utformat? 
 
Förståelse av lokal problembild och förståelse av VBE 
 
5. Har du en uppfattning om antalet sympatisörer/medlemmar i någon av de tre 

extremistmiljöerna? Vad baserar ni det på? 
 
6. Vilka uttryck av VBE har ni sett de senaste åren? 
 
7. Har ni haft fall där individer/organisation/kyrka/familj har vänt sig till er för att få hjälp? 

 
8. Hur får du kännedom om de problem som uppkommer? 
 
9. Vad menar du är bakgrunden till radikalisering och våldsam extremism? Är det någon 

faktor som är viktigast? 
 
10. Hur uppfattar du de olika grupperna? Hur förhåller ni er till de olika grupperna? 
 
11. Ser du någon mönster i radikaliseringen? Vilka som radikaliseras? Till vilken miljö? 

Skiljer sig mönstret/processen åt mellan miljöerna? 
 
Kommunens handlingsplan, prevention och stöd 
 
12. Vad uppfattar du är ditt/ert huvudsakliga uppdrag/mål? Individ eller samhälle i fokus? 

Bekämpa idéer eller handlingar? 
 
13. Har ni utarbetat en lokal lägesbild och handlingsplan? Vad ligger som grund för den? Hur 

har ni använt nationella handläggarens riktlinjer? 
 
14. Hur upplever du att kunskapen är hos dem som jobbar ute i verksamheten? (Hur sprider ni 

kunskap? Ser du några kunskapsluckor?) 
 
15. Vilka signaler/indikatorer vill du att skola/socialtjänst/polis ska uppmärksamma? 
 
16. På vilket sätt arbetar ni med frågor som rör radikalisering och våldsbejakande miljöer i 

kommunen? Arbetar ni efter någon specifik modell? 
 
17. Hur arbetar du gentemot de olika professionerna? 

 
18. Skiljer sig utmaningar och arbetssätt åt beroende på vilken extremistmiljö det gäller? 

 
19. Vilka hinder/svårigheter upplever du i ert arbete? Hur hanterar du eventuella hinder? 
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20. Vilket stöd finns om någon vill lämna en extremmiljö? 
 
21. Hur bedömer du att de som är föremål för insatser påverkas? Integritet? 

 
22. Ser du några risker med insatserna? 
 
23. Ser du något resultat av ert arbete? 
 
24. Vilka insatser tror du skulle främja för att ytterligare motverka att individer inträder 

radikala och/eller våldsbejakande miljöer? 
 
Samverkan 
 
25. Hur ser samarbetet mellan det lokala och nationella planet? 

 
26. Hur ser samarbete mellan de olika lokala professionerna ut? 
 
27. Hur arbetar professionerna enskilt och i samverkan? 
 
28. Vad är största utmaningen i det lokala arbetet? Vad signalerar medarbetarna är svårt? 
 
29. Upplever du att ni i samverkansgruppen är överens om situation och åtgärder eller har ni 

olika tolkningar/uppfattningar? Hur hanterar ni det i så fall? 
 
30. Arbetar ni tillsammans med andra rörelser, ex idrottsrörelse, ungdomsorganisationer, 

kyrkor etc? 
 
 
 
Intervjuguide / Gräsrotsbyråkrat: 
1. Introducera dig själv! Ålder? Utbildning? Arbete/position? Tidigare erfarenhet? Antal år? 
 
Förståelse av lokal problembild och förståelse av VBE 
 
2. Vilken bild har du av våldsbejakande extremism i din kommun? Hur skulle du beskriva 

lägesbilden gällande VBE? 
 
3. Upplever du att du har tillräcklig kunskap om VBE? Hur får du kunskap? 
 
4. Vad menar du är bakgrunden till radikalisering och våldsam extremism? 

 
5. Hur uppfattar du de olika grupperna? Hur förhåller ni er till de olika grupperna? 

 
6. Ser du någon mönster i radikaliseringen? Vilka som radikaliseras? Till vilken miljö? 
 
Kommunens handlingsplan, prevention och stöd 
 
7. Vad uppfattar du är ditt/ert huvudsakliga uppdrag/mål? Bekämpa idéer eller handlingar? 
 
8. Vad anser du om kommunens lägesbild och handlingsplan? Håller du med om den? 
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9. Hur märker du av VBE i din roll? Kan du ge konkreta exempel på aktiviteter/uttryck? 
 
10. Hur får du kännedom om de problem som uppkommer? Vad händer när ni misstänker att 

någon håller på att radikaliseras? 
 

11. Skiljer sig utmaningar och arbetssätt åt beroende på vilken extremistmiljö det gäller? Hur? 
 

12. Hur tänker du kring mötet med någon som riskerar radikaliseras? 
 
13. Vad påverkar mer ditt arbete? (Lagar/regelverk/organisation/medarbetare/klient) Hur? 
 
14. Vad upplever du att du kan göra? Vad är svårt? Hur hanterar du eventuella hinder? 

 
15. Hur bedömer du att de som är föremål för insatser påverkas? 

 
16. Ser du några risker med insatserna? 

 
17. Kan arbetet med VBE hamna i konflikt med andra uppgifter du har? 

 
18. Har ni haft fall där individer/organisation/kyrka/familj har vänt sig till er för att få hjälp? 

 
19. Vilket stöd finns om någon vill lämna en extremmiljö? 
 
20. Vilka insatser tror du skulle främja för att ytterligare motverka att individer inträder 

radikala och/eller våldsbejakande miljöer 
 
 
Samverkan 
 
21. Vilka andra myndigheter är dina viktigaste samarbetspartners? Hur jobbar ni rent praktiskt 

tillsammans? 
 

22. Hanterar du helst problemen inom professionen innan samverkan? 
 
23. Hur påverkar de ditt arbete? Förväntningar/krav från dem? 
 
24. Upplever du några skillnader i arbetssätt eller synsätt mellan er? 
 
25. Hur hanteras den information om enskilda som ni får i arbetet? Kan ni dela den? Hur 

hanterar ni sekretessfrågan? 
 
31. Upplever du att ni i samverkansgruppen är överens om situation och åtgärder eller har ni 

olika tolkningar/uppfattningar? Hur hanterar ni det i så fall? Är det någon av 
myndigheterna som har tolkningsföreträde. 


