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Abstract 
The aim of this study was to examine what judicial and profession related obstacles and 

difficulties that arise due to the role that social services have in preventing radicalization 

and violent extremism and what views social service workers and managers have 

regarding their involvement in this work. Specifically, the aim of the paper was to 

explore the understanding social services professionals have about the phenomenon that 

is radicalization and violent extremism and how this impacts the service they provide to 

individuals. Furthermore, the study wanted to investigate what methods and actions are 

carried out in order to detect and prevent individuals from becoming radicalized. Six 

separate semi-structured interviews were carried out consisting of four social services 

workers and two managers. The participants were selected from four different 

municipalities. After conducting the interviews four main themes regarding 

radicalization and violent extremism were identified, namely; understanding and 

reasoning, preventive and active measures, obstacles and difficulties, social services in a 

changing world. New institutionalism theory was applied to the result in order to 

improve the understanding of the role social services have regarding this issue. The 

studies main findings were that social workers and managers view radicalization as a 

process. This process can be carried out alone or as a member of a group. Radicalized 

individuals are hard to detect and therefore social services struggle to identify them. 

Fieldwork officers working together with school personnel have the best chance of 

detecting radicalization at an early stage. There is no method especially adapted to 

radicalization and violent extremism being used by the social services. Many 

participants describe being uncertain as to what their role should be with directives and 

regulations leaving room for interpretation and misunderstanding.    
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1 Inledning 

”Kommunerna är avgörande i arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Kommunerna har tidigare inte tagit ett tillräckligt stort ansvar i att förebygga 

våldsbejakande extremism. Orsakerna till en låg aktivitetsnivå och låg förmåga i 

det förebyggande arbetet på kommunal nivå är flera. Det handlar bland annat om 

en rädsla att göra fel och många kommuner har därför valt att undvika att hantera 

svåra och komplexa frågeställningar.” (Nationella samordnaren, 2016, s. 19). 

Kommunerna inhyser ett stort antal av de verksamheter som anses vara de i särklass 

viktigaste i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92). 

Enligt nationella samordnaren (2016) har Sveriges kommuner, till följd av det ansvar 

som framgår av socialtjänstlagen, mycket goda förutsättningar att verka mot både 

radikalisering och våldsbejakande extremism. 

         Socialtjänstlagen ställer stora krav på att socialtjänsten, särskilt när det gäller barn 

och unga vuxna, klarar av att självständigt och i samverkan med andra myndigheter 

förebygga, utreda och agera i frågor som rör radikalisering och våldsbejakande 

extremism. Socialtjänsten ska utöver detta också stödja människor och anhöriga till 

människor som befinner sig i destruktiva miljöer. Den nationella samordnaren (2016) 

gör den sammantagna bedömningen att de lagar och bestämmelser som reglerar 

socialtjänstens arbete skapar goda förutsättningar för kommunerna att arbeta 

förebyggande och reaktivt mot den våldsbejakande extremismen. Detta mot bakgrund 

av det författningsstöd som följer med bl.a. kommunallagen, socialtjänstlagen och 

genom att socialtjänsten är en myndighet som kontinuerligt möter individer i riskzonen 

för radikalisering och extremism. Med detta följer alltså goda lagtekniska 

förutsättningar för att i ett tidigt skede identifiera och fånga upp individer som håller på 

att eller som redan är radikaliserade eller aktiva i våldsbejakande extremistiska miljöer. 

De hinder som ändå finns har i all väsentlighet att göra med bristande nationell styrning 

och kompetensutveckling för kommunala chefer och socialsekreterare (SOU 2016:92). 

         De kommunala aktörer som är verksamma i arbetet mot radikalisering och 

våldsbejakande extremism återfinns på tre nivåer: den politiska, den strategiska och den 

operativa. Den politiska nivåns uppgift har hittills varit att fatta beslut om och 

implementera den kommunala handlingsplanen. På den strategiska nivån arbetar 

kommunala chefer och lokala samordnare. Deras främsta uppgift är att samordna det 

interna och externa arbetet men har i flera kommuner även ytterligare arbetsuppgifter, 

vilket är att de tillsammans med den kommunala säkerhetschefen, har en bedömande 
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funktion och ska avgöra huruvida en individ är radikaliserad eller ej. Socialsekreterare 

eller annan “Frontline personnel” (forts. första linjen) som i sitt dagliga arbete kommer i 

kontakt med utsatta individer, uppmanas i flera kommunala handlingsplaner att kontakta 

ansvarig tjänsteman på den strategiska nivån om man misstänker att en individ håller på 

att radikaliseras eller figurerar i våldsbejakande extremistiska miljöer (SKL 2017). 

         Enligt SOU 2016:92 behöver alla svenska kommuner upprätta handlingsplaner 

mot radikalisering och våldsbejakande extremism för att ett effektivt lokalt 

förebyggande arbete ska kunna aktualiseras. I majoriteten av landets kommuner så 

bereds det arbetet enligt SKL (2017) inom socialtjänstens ordinarie verksamhet. I vissa 

kommuner så uppmanas dock socialsekreterare och andra kommunalt anställda att 

dokumentera vad som i handlingsplanerna benämns som ”misstänkt rekryterings- och 

radikaliseringsverksamhet” och därefter vidarebefordra den dokumentationen till 

ansvarig tjänsteman på kommunens strategiska nivå, t.ex. den kommunala samordnaren 

eller kommunens säkerhetschef. Dokumentationen ska innehålla namn på alla 

deltagande individer, även individer som förekommer ”flyktigt”, och vad som 

diskuterats vid tillfället. Efter att den anställde har vidarebefordrat materialet till 

ansvarig tjänsteman på den strategiska nivån, instrueras han eller hon att därefter 

förstöra den. Att kommunala handlingsplaner utformas så är enligt SKL (2017) 

problematiskt ur flera perspektiv och är ett tecken på att traditionellt sätt omsorgs- och 

demokratifrämjande verksamheter har antagit en ny säkerhetspolitisk skepnad. 

 

1.1 Problemformulering 

Mattsson (2018) beskriver i sin avhandling om hur språkbruket kring 

radikaliseringsprocesser och terrorism förändrades efter terrorattacken mot USA den 11 

september 2001. Den händelsen blev startskottet för en ny diskurs som i sin tur skapat 

de tolkningsramar som ligger till grund för hur västvärlden idag tar sig an frågor om 

radikalisering, ideologisk extremism och terrorism. Mattsson (2018) menar att de sätt 

som vi idag talar om och försöker förstå radikalisering och våldsbejakande extremism 

har sin grund i den diskursiva praxis som kriget mot terrorn har skapat. När västvärlden, 

i kölvattnet av 11 september-attacken, förklarade krig mot terrorn etablerades 

språkbruk, handlingsplaner, lagar och politiska målsättningar vars enda syfte och fokus 

var att i ett så tidigt skede som möjligt, upptäcka och förebygga alla terrorhot mot den 

västerländska demokratin. Detta ställer stora krav på alla myndigheter och individer 

som har ett arbete som antingen indirekt eller direkt sysslar med frågor som eventuellt 
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har beröringspunkter med terrorbekämpning (Mattsson 2018). En förändring i arbetet 

mot radikalisering och våldsbejakande extremism (forts. “VBE”) i Sverige är ökade 

politiska krav på att kommunerna ska ta ett större förebyggande ansvar än tidigare. 

Vilket framgår av den överenskommelse som regeringen slöt med allianspartierna 2016 

gällande Sveriges nya terrorstrategi. I den framgår det att alla kommuner ska utveckla 

och erbjuda förebyggande insatser för både individer och familjer som befinner sig i 

riskzonen för VBE och för individer som behöver hjälp med att lämna sådana miljöer 

(dir. 2016:43). I vissa fall och i vissa kommuner så sker det enligt SKL (2017) en 

förskjutning av vissa uppgifter som anses vara av polisiär karaktär, till framför allt 

socialtjänst, men överallt så ställs det högre krav på första linjens personal. 

Socialstyrelsen (2016) anser att socialsekreterarens vilja att se, vilja att veta och 

benägenhet att våga fråga är avgörande för att kunna identifiera personer i svåra 

situationer, oavsett vad det gäller. Myndigheten exemplifierar dock fyra olika kategorier 

av risktecken som socialsekreterare ska vara uppmärksamma på för att enklare kunna 

identifiera radikaliserade individer; 

• Intressen, utseende och symbolbruk - Nätvanor, hastiga förändringar av klädstil, 

brukande av symboler tillhörande extremistiska grupper, isolering från 

konventionella nätverk. 

• Vänner och socialt nätverk - Förändring av nätverk och umgängeskrets, 

medverkan i extremistiska/kriminella miljöer. 

• Aktiviteter - Proklamering av extremism på nätet, deltagande i demonstrationer, 

användning av hot och våld, genomförande av eller planer på att genomföra 

terrorresor.  

• Förhållningssätt och uttalanden - Intolerans mot andras åsikter, konfrontativt 

synsätt, konspiratoriska tankemönster, brukande av hatretorik. 

  

Det råder enligt SKL (2017) en stor osäkerhet kring frågor som rör just detta och 

framförallt gällande hur man som handläggare ska närma sig någon som är på väg att 

radikaliseras in i eller som redan befinner sig i en våldsbejakande extremistisk miljö. 

Går det verkligen att med en hög grad av både vetenskaplighet och rättssäkerhet tidigt 

identifiera risktecken i radikaliseringsprocessen? Hur kan man som socialsekreterare 

identifiera, kartlägga och rapportera misstänkta radikaliserade samtidigt som man ska 

stödja dem som vill lämna våldsbejakande extremistmiljöer och deras anhöriga? Går det 

att lära socialsekreterare och annan kommunal personal att identifiera risktecken i 
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radikaliseringsprocessen utan att dels särbehandla problematiken och dels förändra 

socialtjänstens traditionellt sett stödjande och demokratistärkande verksamhet? 

         Det verkar alltså eventuellt finnas olika lagtekniska och professionsrelaterade 

hinder och svårigheter kopplade till socialtjänstens arbete mot radikalisering och VBE 

oavsett vart i landet som det arbetet utförs, vilket vår kvalitativa studie med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare och enhetschefer 

vid socialtjänsten syftar till att undersöka. Dessa hinder och svårigheter skiljer sig 

antagligen åt beroende på vilken typ av handlingsplan som antagits. Men oavsett hur 

den kommunala handlingsplanen än ser ut så kommer socialtjänsten och den enskilda 

socialsekreteraren att vara en central aktör i Sveriges arbete mot radikalisering och VBE 

(Nationella samordnaren 2016).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka lagtekniska och professionsrelaterade hinder 

och svårigheter som följer med socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och VBE 

samt undersöka hur enskilda socialsekreterare och enhetschefer verksamma inom 

socialtjänsten ser på sin roll i detta arbete.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att besvara syftet med vår studie har vi följande frågeställningar:   

•Hur beskriver socialsekreterare och enhetschefer vid socialtjänsten sin förståelse av 

radikalisering och VBE? 

 

•Hur beskriver socialsekreterare och enhetschefer vid socialtjänsten sitt och 

socialtjänstens arbete med att förebygga, upptäcka och agera mot radikalisering och 

VBE? 

 

•Vilka lagtekniska och professionsrelaterade hinder och svårigheter anser 

socialsekreterare och enhetschefer vid socialtjänsten kan uppkomma till följd av 

kommunens roll i arbetet mot radikalisering och VBE?  
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2 Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras och definieras tre begrepp med bäring på studiens syfte, vilka 

är att anse som centrala och ofta återkommande i uppsatsen - nämligen ”radikalisering”, 

”våldsbejakande extremism (VBE)” och ”första linjens personal”.  

 

2.1 Radikalisering 

Sedan 2004 har terrorattentat på västerländskt territorium först och främst utförts av 

individer som är födda och/eller uppvuxna i och därmed väl integrerade i de länder där 

de utför sina terrordåd. Dessa benämns därför som “homegrown terrorists” och för att 

studera och försöka förstå hur dessa människor kom att utföra attentat riktade mot det 

samhälle som de själva har anknytning till, oavsett om bakgrunden är ideologiskt eller 

politiskt motiverad, blev radikalisering ett nyckelbegrepp (King & Taylor 2011). 

         Tanken om att det möjligtvis finns en zon för myndigheter att studera och i 

förlängningen ingripa mot, inom vilken det befinner sig vissa individer eller 

grupperingar som ännu inte har begått en brottslig handling, men som dock anses löpa 

en överhängande risk för det, har präglat den västerländska föreställningen om 

radikaliseringsprocesser. Den här tanken med en s.k. “pre-crime” zon är att anse som 

själva grundsatsen i allt förebyggande arbete mot både radikalisering och VBE 

(Mattsson 2018). Enligt Mattsson (2018) är Peter Neumann en av de mest framstående 

akademikerna inom radikaliseringsdiskursen. I en rapport från ”First international 

conference on radicalization and political violence” i London den 17–18/1 2008 skriver 

han följande: 

…so, experts and officials started to referring to the idea of radicalization 

whenever they wanted to talk about what goes on before the bomb goes off 

(Neumann, 2008, s.4).  

Radikaliseringsdiskursen strävar enligt Mattsson (2018) efter att förstå den process som 

föregår ett terrordåd, vilket inte nödvändigtvis innefattar en vilja att förstå varför sådana 

attentat sker eller varför vissa individer blir terrorister. Däremot står det för ett behov av 

att tala om komplexiteten i det som sker innan ett terrordåd. Det diskursiva behovet är 

sprunget ur ett sammanhang där politiker och lagstiftare behöver uppvisa handlingskraft 

inför terrorhot och ”home-grown terrorism” (Mattsson 2018).  
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Intåget av radikaliseringsbegreppet möjliggjorde mer djupgående analyser om hur och 

när ett samhälle behöver ingripa för att förhindra och försvåra terrorattentat. Idag finns 

det flera olika modeller och teorier som alla försöker förklara varför en individ går från 

ett tillstånd av normalitet till ett tillstånd av extremism. Dessa modeller präglas av den 

gemensamma uppfattningen av att det inte finns någon enskild faktor till varför vissa 

individer väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska grupperingar. De 

bakomliggande och drivande orsakerna är istället mångfacetterade och komplexa där 

strukturella faktorer samspelar med de individuella Borum (2011). Enligt Borum (2011) 

vilar dock radikaliseringsdiskursen i sin nuvarande form på ett svagt empiriskt 

fundament och har inte utformats med stöd av vetenskaplighet och blandar ofta ihop 

korrelationer och kausaliteter mellan religion, ideologi och socialpsykologi med 

terrordåd och handlingar kopplade till terrordåd. Vidare menar Borum (2011) att 

radikaliseringsprocessen, som en ideologiskt driven process, inte är synonymt med 

terrorism, även om den allmänna diskursen implicerar det motsatta. 

 

2.2 Våldsbejakande extremism 

Sedan västvärlden förklarade krig mot terrorn i kölvattnet efter terrorattacken mot 

World Trade Center i New York den 11 september 2001, inleddes en ny politisk epok 

för hur världen kommer att förstå och sedermera bekämpa politiskt och ideologiskt 

motiverad terrorism. Centralt för den här epoken är det ständigt närvarande terrorhotet 

som inte känner några gränser och som heller inte skyr några medel (Mattsson 2018). 

Begreppet ”våldsbejakande extremism” härstammar från engelskans ”violent 

extremism” och blev ett centralt begrepp när syftet med terrorbekämpningen breddades 

från hårda och reaktiva medel till att med mjuka och preventiva sådana försöka 

förhindra och försvåra individers anslutning till våldsbejakande extremistiska miljöer 

(SOU 2017:67).  

         Begreppet är det senast tillkomna av en rad olika som har för avsikt att definiera 

och ringa in de grupperingar och miljöer som på olika sätt och i olika omfattningar 

anses utgöra ett hot mot ett lands rådande styrelseskick. Under större delen av 1800-

talet och i början av 1900-talet var det huvudsakligen den socialistiska 

demokratirörelsen som bland annat drev frågan om en rösträttsreform som ansågs 

utgöra det största hotet mot det dåvarande statsskicket. Efter demokratins intåg kom 

dessa hot att ersättas av rörelser som istället ansågs utgöra ett hot mot demokratin. 

Begreppet VBE är således inte ett vetenskapligt utan snarare ett politiskt sådant vars 
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syfte är att markera vad som kan accepteras inom ramen för det rådande demokratiska 

styrelseskicket (SOU 2017:67).   

         Brottsförebyggande rådet släppte tillsammans med säkerhetspolisen en rapport 

2009 med namnet ”Våldsam politisk extremism; antidemokratiska grupperingar på 

yttersta vänster- och högerkanten”. Rapporten syftade till att mot bakgrund av ett 

regeringsuppdrag ta fram det kunskapsunderlag som skulle ligga till grund för 

utformandet av Sveriges nya strategi mot politiskt och ideologiskt motiverad 

brottslighet och terrorism. Den innehåller en kartläggning av aktiva extremistiska 

miljöer och den brottslighet som följer därav, samt en beskrivning av lokala lägesbilder 

för landets mest utsatta kommuner. Rapporten innehöll även en kartläggning av 

ungdomars attityder till och deras benägenhet att delta i politiskt och ideologiskt 

motiverad kriminalitet. Rapporten präglas även den av den nya diskursiva praxis som 

har blivit aktuell efter det att kriget mot terrorn inleddes 2001 (Brottsförebyggande rådet 

& Säkerhetspolisen 2009). Även Sveriges rättsvårdande myndigheter pratar nu om 

miljöer av löst sammansatta nätverk med flera olika aktörer snarare än antidemokratiska 

politiska partier (SOU 2017:67).  

         Enligt SOU 2017:67 är begreppet avsiktligt brett och därmed relativt svårt att 

definiera. Detta för att så många inriktningar och grupperingar som möjligt ska kunna 

passa in under ett och samma paraplybegrepp, vilket bygger på minsta gemensamma 

nämnare – antidemokrati, statsfientlighet och våldsbejakande. Tanken med ett sådant 

paraplybegrepp är också för att göra det enklare för myndigheter som möter nya 

grupperingar som uppfyller vissa grundläggande kriterier att infoga dessa i en redan 

befintlig och allmänt vedertagen begreppsapparat.   

         Enligt socialstyrelsen (2016) gör säkerhetspolisen bedömningen att det idag 

huvudsakligen finns tre aktiva våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige; den 

autonoma miljön, vit makt-miljön och den våldsbejakande extremistiska islamistiska 

miljön. När vi i den här studien använder oss av begreppet VBE så är det alla dessa 

former som avses om ingenting annat specifikt anges. Den våldsbejakande extremismen 

kan ta sig skilda uttryck – från att på olika sätt stödja, rekrytera eller uppmana andra till 

att utföra attentat eller brottsliga handlingar – till att aktivt delta i finansiering, planering 

och genomförande av olika typer av ideologiskt motiverade våldshandlingar 

(Socialstyrelsen 2016). 
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2.3 Första linjens personal 

Herz (2016) menar att det inte enbart är säkerhetspolis och polis som ska jobba mot 

radikalisering, VBE och terrorism, utan även så kallad ”Frontline personnel” som 

översätts på svenska till första linjen personal. De yrkesgrupper som kommer i första, 

direkta kontakt med individer som löper risk att radikaliseras kan exempelvis vara 

skolpersonal, vårdpersonal och socialsekreterare (Herz 2016). Även personer som 

jobbar ideellt som exempelvis fritids- eller idrottsledare faller enligt oss under denna 

kategori. Definitionen av första linjens personal är viktig för våran studie då denna 

kategori av yrkesgrupper inte tidigare har haft någon aktiv och framstående roll i arbetet 

mot radikalisering och VBE. Det är främst i radikalseringsprocessen som första linjen 

personal har en betydande roll. Genom att i ett tidigt skede identifiera en sådan process 

ökar även möjligheterna att bryta den (Herz 2016). Inom ramen för denna studie 

kommer vi att träffa socialsekreterare och enhetschefer som vi anser utgör en del av  

socialtjänstens första linjens personal i arbetet mot radikalisering och VBE. 

 

3 Lagar och riktlinjer 

Alla av samhällets människobehandlande institutioner styrs och regleras ytterst av lagar, 

föreskrifter och riktlinjer. I detta avsnitt kommer vi därför att övergripande beskriva de 

lagar som föreligger kommunens och socialtjänstens uppdrag, åligganden och 

förutsättningar vad gäller arbetet mot radikalisering och VBE.  

 

3.1 Kommunallag (2017:725) 

Enligt SOU 2016:92 är anledningen till varför kommunerna inte har något tydligt 

lagstadgat ansvar över det lokala brottsförebyggande arbetet att ett sådant ansvar 

indirekt framgår till följd av det allmänna kommunala kontroll- och tillsynsansvaret. 

Kommunens ansvar för att förebygga och motverka VBE är därav inte uttryckligen 

definierat i lag eller annan författning. VBE kan dock betraktas som en form av 

antisocialt beteende vilket i så fall faller inom ramen för det kommunala kontroll- och 

tillsynsansvaret. Kommunen är också skyldiga att agera vid extraordinära händelser i 

enlighet med lagen (2006:544) om kommuners- och landstingsåtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lagen syftar till krisberedskap 

före, i samband med och efter en allvarlig händelse, vilket mycket väl kan innefatta 

våldsbejakande extremistisk våldsutövning (SOU 2016:92).  
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         Ur ett demokratistärkande perspektiv så är det också av allmänt intresse för 

kommunerna och för deras medlemmar att värna den svenska demokratin och dess 

intressen. Detta innefattar således att motverka inträde i antidemokratiska rörelser, 

särskilt av våldsbejakande eller extremistiskt slag (2 kap. 1 § kommunallagen). Utifrån 

samma perspektiv så är det också av allmänt intresse för alla landets kommuner och 

deras medlemmar att den svenska grundlagens fri- och rättigheter respekteras och 

upprätthålls, något som den våldsbejakande extremismen utgör en fara för (SOU 

2016:92).  

         Sammanfattningsvis är det inom ramen för de allmänna bestämmelserna i 

kommunallagen (2017:725) som kommunerna bedriver sitt brottsförebyggande arbete. 

För den här studiens syfte är en av de mest centrala frågeställningarna dock vilka 

lagtekniska förutsättningar kommunen därutöver har för att motverka VBE i enlighet 

med mer specifik lagstiftning i form av bland annat socialtjänstlagen och lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga.  

 

3.2 Socialtjänstlag (2001:453) 

Det förebyggande perspektivet ska utgöra grundbulten i socialtjänstens arbete (prop. 

1979/80:1). Enligt 3 kap. 1 § socialtjänstlagen (forts. SoL) ska socialtjänsten i 

samverkan med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja 

goda levnadsmiljöer i kommunen. Socialtjänsten ska också mot bakgrund av 3 kap. 2 § 

SoL medverka i samhällsplaneringen. En förutsättning för socialtjänstens medverkan är 

att kommunens sociala förhållanden och problem dokumenteras och att sambanden 

mellan den sociala problematiken och den lokala samhällsstrukturen åskådliggörs 

(Lindquist m.fl. 2015). Socialtjänsten ska i enlighet med 2 kap. 1 § SoL kunna erbjuda 

enskilda individer och utsatta grupper stöd och hjälp genom uppsökande verksamhet. 

Socialtjänsten bör som ett led i det förebyggande arbetet mot den våldsbejakande 

extremismen upprätta en lokal lägesbild över den extremistiska aktiviteten inom 

kommunen, vilket är ett viktigt verktyg för att kunna motverka att personer i olika 

riskgrupper dras in våldsbejakande extremistiska miljöer (SOU 2016:92).  

         Det åligger socialtjänsten enligt 5 kap. 1 § SoL även ett stort ansvar att aktivt 

verka för att barn och unga vuxna växer upp under trygga och goda 

levnadsförhållanden. Det ska finnas fungerande rutiner för att förebygga, identifiera och 

åtgärda risker och pågående missförhållande inom socialtjänstens verksamma område 

gällande barn och unga (3 kap. 3 a § SoL). För att motverka eller minska risken för 
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brottslig verksamhet eller för andra socialt nedbrytande beteenden hos barn eller unga 

vuxna kan socialtjänsten med stöd av 3 kap. 6 b § SoL förordna en särskilt kvalificerad 

kontaktperson.  

         Gällande myndighetssamverkan så har socialtjänsten enligt 5 kap. 1 a § SoL ett 

samverkansansvar, vilket bland annat gäller kontakt med polis, kriminalvård och hälso- 

och sjukvård. En sådan samverkansform består oftast av skola-socialtjänst-polis-fritid 

(SSPF) och lokalt brottsförebyggande råd (SOU 2016:92).  

 

3.3 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

Socialtjänstens övergripande verksamhet ska präglas av stark sekretess, men det finns 

dock tillfällen då socialtjänsten, under särskilda omständigheter, kan lämna ifrån sig 

sekretessbelagd information till andra myndigheter. Enligt 10 kap. 18 a § offentlighets- 

och sekretesslagen (forts. OSL) kan utlämnande ske till polismyndigheten om det på 

grund av särskilda omständigheter finns en risk att en individ under 21 år kommer att 

utöva brottslig verksamhet. En förutsättning är dock att ett utlämnande kan antas bidra 

till att förhindra brottslig verksamhet och att det med hänsyn till planerade eller redan 

pågående insatser för den unge eller av andra särskilda skäl är olämpligt att 

sekretesskyddad information lämnas ut. En förutsättning är som sagt att informationen 

rör en enskild som inte ännu har fyllt 21 år. Uppgifter som avser andra individer än den 

unge får också lämnas ut förutsatt att uppgifterna har med den unge att göra, exempelvis 

vilka som tillhör dennes familj eller bekantskapskrets (Socialstyrelsen 2016). 

         En individuell bedömning av risken för att den unge kommer att utöva brottslig 

verksamhet ska göras i varje enskilt fall. Det måste alltså föreligga konkreta 

omständigheter som motiverar bedömningen. Det behöver dock inte röra sig om 

misstankar om en särskild typ av brottslighet. Konkreta omständigheter föreligger om 

det med hänsyn till den sammantagna bedömningen finns en risk som varken är 

obetydlig eller avlägsen att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet 

(Socialstyrelsen 2016). 

         Vid behov har socialtjänsten rätt att enligt 10 kap. 2 § OSL meddela uppgifter till 

polismyndigheten om information gällande att en ungdom befinner sig i riskzonen för 

eller redan är verksam inom VBE och behöver polismyndighetens stöd. Socialtjänsten 

utlämnar då information för att de själva ska kunna bedriva sitt eget arbete med den 

unge och inte för att polisen är i behov av den. Ett sådant utlämnande kan dock inte ske 

inom ramen för myndighetsgemensamma samverkansgrupper, utan kan bara ske till 
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polismyndigheten och om särskilda skäl föreligger. Socialtjänsten kan med stöd av 10 

kap. 20 § OSL även lämna uppgifter till polismyndigheten vid omedelbart polisiärt 

ingripande av någon under 18 år vid missförhållanden som innebär överhängande och 

allvarlig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas eller om den unge påträffas 

precis när han eller hon begår ett brott (10 kap. 20 § OSL). 

         10 kap. 27 § OSL är vad som kallas för generalklausulen, vilket innebär att 

sekretessbelagd information får röjas till andra myndigheter om vikten av att uppgiften 

lämnas ut väger tyngre än den enskildes intresse av sekretesskydd. De myndigheter som 

har författningsstöd för att bruka klausulen är bland annat polismyndigheten, 

säkerhetspolisen och migrationsverket. Dessa kan i samverkan med varandra nyttja 

generalklausulen för att lämna ifrån sig information och diskutera individärenden 

förutsatt att föregående omständigheter föreligger. Socialtjänsten kan dock inte under 

några omständigheter använda sig av generalklausulen för att röja sekretessbelagda 

uppgifter (Socialstyrelsen 2016).  

 

3.4 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Om en enskild under 21 år figurerar i våldsbejakande extremistiska miljöer samtidigt 

som det innebär att den enskilde deltar i brottslig verksamhet kan vård med stöd av 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (forts. LVU) bli aktuellt 

(Socialstyrelsen 2016). En grundläggande förutsättning för att en ungdom ska kunna bli 

föremål för vård är dock att den unge, till följd av sin kriminalitet, utsätter sin hälsa och 

utveckling för påtaglig risk att skadas (LVU 3 §). Däremot får vård med stöd av LVU 

inte aktualiseras för att tillgodose ett behov av samhällsskydd, utan vården får bara 

initieras till följd av den unges behov av skydd (prop. 1979/80:1).  

         Enligt Socialstyrelsen (2016) är det först vid brottslig verksamhet som ger uttryck 

för en så pass bristande anpassning till samhällslivet att det kan sägas föreligga ett vård- 

eller behandlingsbehov där vård enligt LVU kan bli aktuellt. Rekvisiten i lagen är 

således inte att betrakta som uppfyllda om den unge begår brott av mindre allvarlig art. 

Om ett barn eller ungdom löper en konkret risk för att begå en brottslig handling eller 

på annat sätt befinner sig i en riskzon för att göra det, kan vård aktualiseras på grund av 

att det kan betraktas som annat socialt nedbrytande beteende (LVU 3 §). Med detta 

menas ett beteende som avviker från samhällets grundläggande normer och värderingar. 

Enligt Socialstyrelsen (2016) kan deltagande i VBE ses som en form av socialt 

nedbrytande beteende som innebär att den unge utsätter sig för uppenbara risker. 
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         Om det däremot finns omständigheter i den unges hemmiljö som gör att han eller 

hon deltar i VBE, löper risk för att tvingas att delta eller på annat sätt utsättas för hot om 

att delta kan vård med stöd av LVU 2 § bli aktuellt. Socialstyrelsen (2016) menar också 

att det finns lagstöd för att tillämpa LVU i situationer där ett barn eller en ungdom löper 

risk för att skickas utomlands i syfte att utbildas för och delta i väpnad strid eller för att 

på annat sätt bistå terrorklassade grupperingar.  

         Gällande prejudikat kring huruvida radikalisering i hemmet utan att andra 

omsorgsbrister föreligger är skäl för ett omhändertagande enligt LVU, så upphävde 

Förvaltningsrätten i Göteborg (målnr: 3308–15) i april 2015 socialnämndens beslut att 

omhänderta en 17-årig pojke mot bakgrund av att han konverterat till islam och uttryckt 

en stark önskan om att resa till Syrien för att strida för IS. Förvaltningsrätten ansåg dock 

inte att de uppgifter som nämnden baserat sitt beslut på utgjorde tillräckliga skäl för att 

pojken utsatte sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk för att skadas 

(Socialstyrelsen 2016). 

 

4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi nationell och internationell forskning med tydliga 

beröringspunkter med studiens syfte. Avsnittet kommer att presenteras med en 

tematiserad disposition och avslutningsvis följer en kort sammanfattning av de 

viktigaste aspekterna. 

 

4.1 Kritik av radikalseringsdiskursen 

Enligt Mattsson (2018) så har föreställningen om själva radikaliseringsprocessen blivit 

en central angelägenhet för en lång rad västerländska myndigheter. Detta är en av 

anledningarna till att flera länder utarbetat lokala och nationella handlingsplaner för att 

motverka och förhindra den processen. Dessa handlingsplaner har stegvist kommit att 

skifta fokus från traditionell polisiär underrättelseverksamhet och övervakning av kända 

terrorister och platser som kan vara extra utsatta för terrorattentat, till att tidigt försöka 

identifiera individer som löper risk för att radikaliseras eller som redan bedöms vara 

radikaliserade. Att närma sig radikalisering och VBE så här är enligt Mattsson (2018) 

ett försök till att skapa en mätbar och konkret förståelse för alla de abstrakta faktorer 

som kommer att definiera vem som utgör ett potentiellt terrorhot innan brott är 

begångna eller ens planerade. Föreställningen om att det finns vissa objektivt mätbara 
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och synliga attribut i radikaliseringsprocessen har idag övergått i en ambition att 

förhindra att den här processen ens äger rum. Mattsson (2018) beskriver hur detta utgör 

grundbulten i västvärldens förebyggande arbete mot VBE och terrorism.  

         Enligt Mattsson (2018) så är den akademiska världens huvudsakliga kritik mot de 

radikaliseringsmodeller som syftar till att i ett tidigt stadie identifiera risktecken, att de 

helt enkelt inte håller måttet för vetenskaplig kritisk granskning. Modellerna utgår ifrån 

att radikalisering är en statisk och mätbar process som går att beskriva och på förhand 

identifiera, vilket enligt Mattsson (2018) är ett prematurt och felaktigt antagande som 

saknar vetenskapligt stöd. Dessa grundar sig snarare i en önskan att tidigt kunna 

profilera potentiella terrorister, vilket kontraproduktivt nog riskerar att leda till ett ännu 

sämre vetenskapligt utgångsläge än om man istället utgår ifrån att det inte finns ett 

uppenbart samband mellan radikalisering och terrorism och därmed inte heller några 

uppenbara risktecken i själva processen. En annan återkommande kritik, vilket är 

gränsdragningen mellan radikala åsikter, radikalisering, extremism och terrorism, syftar 

inte enbart till vart den gränsen ska gå utan också till om det ens bör ses som 

angränsande fenomen (Mattsson 2018).  

 

4.2 Försvar av radikalseringsdiskursen 

Neumann har enligt Mattsson (2018) försvarat radikaliseringsdiskursen mot den kritik 

som riktats från andra håll inom akademin. Han menar att flera andra forskare felaktigt 

och medvetet försökt falsifiera radikaliseringsbegreppet genom att dra nytta av dess 

otydlighet. Den här otydligheten menar han är ett resultat av akademiska 

begreppsstrider och akademins förkärlek för semantik. Neumann föreslår därför att det 

ska göras en tydlig distinktion mellan vad han kallar för kognitiv radikalisering och 

beteendebaserad radikalisering. Båda dessa fall syftar till en process där en individ 

utvecklas från ett stadie av normalitet till extremism och intar därmed en radikal 

position i relation till vad som är allmänt accepterat. Den akademiska begreppsstriden 

gällande radikalisering kretsar kring huruvida den kognitiva formen av radikalisering 

föregår anslutning till VBE och därmed leder till terrorattentat. Det är i det här 

resonemanget om kedjereaktioner som Neumann menar att kritikerna på orättvisa 

grunder utnyttjat begreppets vida otydlighet. Detta genom att peka på att 

radikaliseringsdiskursens grund består i tanken om att radikala åsikter alltid föregås av 

och leder till våldsbejakande extremistiska handlingar, vilket enligt Neumann inte är 

fallet. Genom att särskilja på kognitiv och beteendebaserad radikalisering menar han att 
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det blir möjligt att isolera och undersöka den bakomliggande ideologins betydelse för 

radikaliseringsprocessen och då utan att fastna i en semantisk debatt gällande hur och 

varför terrorism förekommer. Detta skulle leda till ett bättre kunskapsläge gällande vilka 

förebyggande åtgärder som fungerar på vilken form av radikalisering, oavsett vilken 

ideologisk grund den då vilar på (Mattsson 2018). 

 

4.3 Risktecken 

Bjorgo (2011) betonar svårigheterna med att försöka identifiera risktecken i 

radikaliseringsprocessen då dessa oftast är individ- och kontextbaserade. Det blir därför 

svårt att konkretisera vilka risktecken som första linjen ska vara uppmärksamma på. Ett 

förebyggande arbete som har profilering som verktyg för att försöka identifiera 

misstänkta radikaliserade individer är svårt att praktiskt implementera. Det är också 

svårt att bedöma värdet på den information som profileringen tillhandahåller eftersom 

att metoden är statisk och inte dynamisk. Det finns individer som passar in i den 

stereotypiska bedömning som metoden syftar till, utan att vara eller riskerar att bli 

radikaliserade. Likaså finns det även radikaliserade individer som inte passar in, och 

därför passerar obemärkta förbi. Att använda objektiva och mätbara attribut och 

metoder för att identifiera risktecken är därför enligt Bjorgo (2011) svårt att praktiskt 

applicera och är samtidigt relativt rättsosäkra. Däremot blir de ett allt vanligare inslag i 

första linjens förebyggande arbete.  

        Borum (2011) beskriver hur man inte kan peka på enskilda och isolerade orsaker 

till varför radikalisering uppstår, utan hur det snarare beror på flera faktorer som i 

kombination leder till en ökad risk för att en individ radikaliseras. Borum (2011) skriver 

om principle of equifinality; att individer från vittskilda bakgrunder och 

livsförhållanden trots allt kan hamna på samma bana till att bli radikaliserade. Som 

motsatt beskrivs principle of multifinality; att individer från liknande förhållanden inte 

per automatik behöver hamna på samma bana mot att bli radikaliserade. Vidare så 

menar Borum (2011) att radikalisering och VBE bäst förstås som en dynamisk 

psykosocial process som innefattar minst tre faser: 

1. på väg att bli involverad 

2. bli involverad (aktiv) 

3. dra sig ur (vilket ibland även innefattar avradikalisering) 
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Kännedom om dessa tre förenklade faser kan utgöra värdefull kunskap på hur man ska 

lägga upp arbetet med att förebygga radikalisering, identifiera aktiva individer och 

hjälpa de som har hoppat av eller som skulle vilja. 

 

4.4 Socialtjänstens traditionella roll 

Ytterligare kritik som McKendrick & Finch (2016) riktar mot de krav och förväntningar 

som nu finns på första linjens personal, är att deras arbete under tidigare nämnda 

förutsättningar, får en säkerhetspolitisk och kontrollerande funktion. Vilket i så fall står 

i skarp kontrast till socialtjänstens traditionellt sätt stödjande och demokratifrämjande 

verksamhet. Därmed skapas en viss konflikt i de grundvärderingar på vilka dessa 

professioner vilar. McKendrick & Finch (2016) nämner även att det oftast är oroade 

anhöriga till radikaliserade individer som tar kontakt med polis och socialtjänst som 

därefter initierar en utredning. Första linjens förväntade arbete mot radikalisering och 

VBE kan innebära ett konkret hot mot de grundläggande värderingar som länge präglat 

deras praktik. De varnar för hur politiska påtryckningar och krav, otydliga riktlinjer och 

en avsaknad av både insyn och tillsyn kommer att underminera det sociala arbetets 

grundläggande värderingar, professionsidentitet och autonomi om säkerhetspolitiskt 

drivna idéer tillåts diktera praxis (McKendrick & Finch 2016).  

 

4.5 Straff- och kontrollbaserade insatser 

Dalgaard-Nielsen (2017) anser att straff- och kontrollbaserade insatser mycket väl kan 

ha en viss förebyggande effekt, men att det lika gärna kan ha en motsatt sådan. Det här 

påståendet får medhåll från Carlsson (2016) som menar att:  

”Det är svårt att som utomstående aktör få en individ att vilja lämna 

våldsbejakande extremism. Risken finns att sådana försök i stället får motsatt 

effekt. En fruktbar strategi är att utgå från den eventuella tvekan eller osäkerhet 

som individen redan uppger sig ha.” (Carlsson 2016, s.132).  

Enligt Dalgaard-Nielsen (2017) borde individanpassade och dynamiska åtgärder som 

inte syftar till att generellt kartlägga och kontrollera stora grupper vara betydligt mer 

förebyggande än andra. Politiska ledare har dock en tendens att istället föreslå tuffare 

åtgärder än vad som anses vara vetenskapligt försvarbart för att gardera sig mot kritik 

för att inte ha gjort tillräckligt. Vidare så menar Dalgaard-Nielsen (2017) att det 

kommer krävas ett stort politiskt mod för att stå emot viljan att implementera mer brett 
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slående och kontrollerande insatser till förmån för att låta första linjens personal hantera 

individärenden.  

         En signifikant del av den akademiska kritiken riktar sig mot hur teorier och 

modeller tagna ur studier om terrorism och militära hotbedömningar förs över till 

verksamheter som genom socialt arbete ska försöka förebygga terrorism. För den här 

studiens syfte så är den kritiken därför av särskild relevans då den berör under vilka 

omständigheter och på vilket sätt som socialtjänsten kan betraktas som en bricka i spelet 

om att förebygga och förhindra radikalisering, VBE och slutligen terrorism.  

 

4.6 Samverkan 

Cherney & Hartley (2015) beskriver hur samverkan med olika grupper i samhället 

spelar en central roll i det förebyggande arbetet mot terrorism. De väljer att fokusera på 

fyra huvudområden; 

• hur man överkommer misstro och skapar förtroende mellan myndigheter 

och samhällsmedborgare. 

• hur man som myndighet balanserar mellan att samla in upplysningar och 

information från lokalsamhället utan att åsidosätta sin 

förtroendeskapande funktion. 

• urval och samarbete mellan myndigheter och inflytelserika individer. 

• på vilket sätt man ska synas ute i samhället. 

För att socialtjänsten ska kunna verka förebyggande i arbetet mot radikalisering och 

VBE är det relevant att belysa hur berörda myndigheter kan arbeta för att främja 

öppenhet och förtroende mellan sig själva och civilsamhället. 

         Organization for Security and Co-operation in Europe (2014) skriver om vikten att 

inte behandla personer i riskzonen som potentiella terrorister eller på annat sätt 

stigmatisera dem. OSCE (2014) skriver vidare att det förebyggande arbetet med att 

identifiera personer i riskzonen för radikalisering och VBE kan vara svårt, inte minst på 

grund av att de som har störst möjlighet att upptäcka farorna dvs; familjemedlemmar, 

lärare eller socialarbetare kanske inte har kännedom om vad de ska leta efter. OSCE 

(2014) föreslår att individer i riskzonen kan behöva hjälpas på olika sätt, det kan vara 

t.ex. genom att erbjudas “safe spaces”, behandlingssamtal och vägledning samt en 
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tydlig väg till positiva former av grupptillhörighet. Samverkan mellan olika 

samhällsaktörer måste stärkas genom att definiera rollerna som de olika myndigheter 

har i arbetet mot radikalisering och VBE samt tydliggöra hur informationsutbyte ska ske 

de emellan (OSCE 2014). 

4.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Vi har i ovanstående avsnitt presenterat komplexiteten i arbetet mot radikalisering och 

VBE. Som exempel är gränsdragningen mellan att ha radikala åsikter och att anses vara 

radikaliserad svår att definiera vilket kan leda till en osäkerhet bland första linjens 

personal i hur man ska agera. Det råder även oklarheter kring hur första linjens personal 

ska värdera och bedöma de risktecken som de uppmärksammar. Socialtjänstens och den 

enskilda socialsekretarens traditionellt sätt stödjande och omhändertagande roll kan 

utifrån tidigare presenterade källor vara under förändring.   

 

5 Teori 

I följande avsnitt redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkt som ska genomsyra 

både analys och presentation av resultat.  

 

5.1 Nyinstitutionell organisationsteori  

“Institutionell teori belyser hur handlande i organisationer följer det som tas för 

givet, hur organisationer påverkas av sin omgivning som består av andra 

organisationer, och hur organisationer kommer att följa regler, såväl formella som 

informella, snarare än att välja rationella sätt att handla” (Eriksson-Zetterquist 

2009, s. 5).  

Vi har tidigare i studien beskrivit hur kommunernas traditionella roll verkar vara under 

förändring på grund av nya direktiv från bl.a. den nationella samordnaren. Med 

ovanstående beskrivning i åtanke så kan nyinstitutionell organisationsteori hjälpa oss att 

förstå denna procedur och därav lämpar den sig väl till att framförallt besvara studiens 

andra och tredje frågeställning. Eriksson-Zetterquist (2009) skriver hur teorin kan 

användas för att förstå hur organisationer formas och påverkas av bland annat yttre 

faktorer. Socialtjänsten som myndighet påverkas av de institutionella krafter som finns i 

dess omvärld. Enligt Grape (2016) så utgör politiska drivkrafter en stor del av denna 

påverkan. De politiska beslut som ligger till grund för Socialtjänstens verksamhet ska 

även implementeras rent praktiskt.  
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5.1.1 Isärkoppling 

Isärkoppling (decoupling) är ett begrepp inom nyinstitutionell organisationsteori som 

beskriver hur organisationens formella strukturer kopplas isär. Detta leder till att 

organisationen består av två eller flera organisationsstrukturer, den formella och 

informella. Den förstnämnda blir lätt att ändra när lagar och normer förändras medan 

den sistnämnda används för att organisera vad och hur människor inom organisationen 

jobbar med (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

”In effect, decoupling means that organizations abide only superficially by 

institutional pressure and adopt new structures without necessarily implementing 

the related practices” (Boxenbaum & Jonsson 2008, s.81).  

Organisationer söker legitimitet genom att anpassa sig till rådande lagar, föreskrifter 

samt samhällets förväntningar. Genom att t.ex. ta fram nya handlingsplaner så verkar 

organisationen på ytan ha velat skapa en förändring eller visa på ökad förståelse för ett 

specifikt ämne. Om det däremot inte följs i praktiken så har isärkoppling skett. Det kan 

bli problematiskt att få legitimitet från omgivningen om man i själva verket inte gör det 

man officiellt säger att man ska göra. Isärkoppling är mest vanligt förekommande hos 

organisationer som; i ett sent skede implementerar förändringen, känner starka yttre 

påverkningar att genomföra förändringen samt om man inte litar på aktören som drev 

fram förändringen (Boxenbaum & Jonsson 2008).   

 

5.1.2 Organisatoriska fält 

Grape (2006) beskriver att det hos många offentliga organisationer finns en strävan av 

att samverka. Det finns en rad faktorer som bidrar till lyckad samverkan däribland; 

samordnad administrativ och politisk ledning, definierade funktionsgränser och 

huvudmannaskap. Å andra sidan så bidrar bland annat olika målsättningar, skilda etiska 

regler och oklar ansvarsfördelning till att begränsa hur pass väl samverkan fungerar 

(Grape 2006). Organisatoriska fält är ett begrepp inom nyinstitutionell 

organisationsteori och syftar till att: ”avgränsa det område där flera olika 

organisationer ägnar sig åt liknande verksamhet.” (Grape 2006, s.51).  

 

Alla organisationer i fältet styrs av institutionella logiker d.v.s. historiska och kulturella 

principer och utgångspunkter som reglerar hur organisationen i fråga normalt sätt 

agerar.  
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”Det är ramar som ger en standard för vad en viss organisation bör göra eller vad 

som kan eller inte kan ifrågasättas av andra inom ett visst verksamhetsområde.” 

(Grape, 2006, s.51).  

Utifrån dessa ramar utvecklas det en konsensus om vem som kan göra anspråk på att ha 

den ”sanna” bilden, något som dock kan förändras över tid. Figur 1 nedanför illustrerar 

hur socialtjänsten och polisen ingår inom samma organisationsfält för att verka mot 

radikalisering och VBE, men är präglade av olika institutionella logiker.  

 

 

Figur 1. 

För att förstå processen när två organisationer är präglade av skilda institutionella 

logiker ska samverka, används begreppet verksamhetsdomän. Begreppet syftar till det 

aktivitetsområde som organisationerna avser att praktiskt samverka om (se Figur 2). 

Olika organisationer kan göra skilda domänanspråk genom att hävda sig vara den 

legitima företrädaren på området. Om organisationerna i fältet kommer överens om vem 

som ansvarar för vad inom verksamhetsdomänen uppstår det som kallas för 

domänkonsensus. En historia av god samverkan och respekt för varandras synsätt ökar 

chansen till domänkonsensus. Om aktörerna istället inte kommer överens skapas 

däremot det som kallas för domänkonflikter (Grape 2006). 
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Figur 2. 

 

6 Metod 

I följande avsnitt presenteras valt perspektiv och forskningsmetod för att genomföra 

studien. Vi kommer även att redovisa hur datainsamlingen gick till samt hur 

urvalsprocessen genomfördes. Avsnittet kommer även att inrymma ett segment kring 

tillvägagångsätt och arbetsfördelning, samt en avslutande metoddiskussion. 

 

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Som vetenskaplig teoretisk ansats i den här studien har vi använt oss av ett 

hermeneutiskt perspektiv, framförallt när vi genomförde och analyserade våra 

kvalitativa intervjuer. Hermeneutik har sitt ursprung ifrån antika Grekland och den 

moderna hermeneutikern arbetar genom att tolka och förstå (Ödman 2017). Vår studie 

bygger på kvalitativa intervjuer med socialsekreterare och enhetschefer vid 

socialtjänsten i olika kommuner. Genom att använda oss av hermeneutik har vi tolkat 

deras redogörelser och utifrån den tolkningen försökt skapa oss en förståelse av deras 

uppfattade verklighet. Det är viktigt att påpeka att denna tolkning inte utgör någon 

absolut sanning då den hermeneutiska kunskapsteorin förkastar den absoluta sanningens 

och kunskapens existens (Ödman 2017). Det är inte data eller fakta som är föremålet för 

vår tolkning utan transkriberade texter i form av intervjuutskrifter. Via en 

tolkningsprocess som åstadkoms genom att ställa frågor till texten framgår sedan fakta 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Enligt Westlund (2015) ska man däremot inte enbart 

överösa empirin med frågor utan snarare föra en öppen dialog med materialet. Det bästa 
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förhållningssättet gentemot texten är att balansera mellan en form av distans och 

familjaritet (Alvesson & Sköldberg 2008). Med det menar författarna att vår 

förförståelse av det aktuella ämnet får växelverka med den förståelse vi får under 

processens gång.  

 

6.2 Förförståelse 

Westlund (2015) skriver att forskarens förförståelse kan både vara en tillgång och en 

belastning i tolkningsprocessen. Alla människor bär på övertygelser, fördomar och 

förutfattade meningar och det är något som är viktigt att förhålla sig till genom hela 

forskningsprocessen (Westlund 2015). Den tidigare forskning som vi har redogjort för 

har även den bidragit till att öka vår förförståelse om det aktuella ämnet. Det innebär att 

vi går in i denna forskningsprocess med en viss förförståelse av forskningsproblemet vi 

har valt att studera. Vår förförståelse har formats av det vi bl.a. kontinuerligt får 

rapporterat till oss via media. Vi upplever att den inhemska massmediala rapporteringen 

om radikalisering och VBE är av en vinklad och opinionsbildande karaktär. Vår 

uppfattning är även att rapporteringen ofta generaliserar individerna och förenklar de 

bakomliggande orsakerna till varför man blir radikaliserad och sedermera begår brott. 

Kännedom om vår förförståelse av det aktuella forskningsämnet är viktig att ha i åtanke 

då den kan påverka vår tolkningsprocess.  

 

6.3 Kvalitativ forskningsmetod 

Valet att genomföra en kvalitativ studie togs mot bakgrund av vår ambition att få en 

djupare förståelse för hur socialtjänsten arbetar för att förebygga och motverka 

radikalisering och VBE, samt vilka lagtekniska och professionsrelaterade hinder och 

svårigheter som därav följer. Ett kvantitativt förhållningssätt uteslöts då vi är 

intresserade av att förstå den enskilda socialsekreterarens och enhetschefens upplevelser 

och tankar kring ämnet, dvs. något som i sig inte är mätbart. Den kvalitativa metoden 

lämpar sig bäst vid studier som avser att främja förståelse för t.ex. sociala fenomen 

(Trost 2010). Då studien syftar till att belysa perspektiv och uppfattningar subjektiva för 

varje enskild socialsekreterare är valet av ett kvalitativt tillvägagångssätt fördelaktigt 

eftersom att metoden främjar djupgående och nyanserade berättelser från studiens 

respondenter (Johannessen & Tufte 2003).   

         Även om kvalitativ forskning inte riktar sig främst mot att mäta resultat så anser 

Bryman (2011) att begreppen reliabilitet och validitet har en viss betydelse för att 
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säkerställa kvalitén i en kvalitativ studie. Dessa begrepp förknippas främst med 

kvantitativ forskning men Bryman (2011) anser att de även har en viss användning inom 

kvalitativa studier;  

”En ståndpunkt går ut på att man assimilerar reliabilitet och validitet i den 

kvalitativa forskningen utan att i grunden ändra begreppens betydelse men däremot 

lägga mindre viktigt vid frågor som rör mätning.” (Bryman 2011 s.352). 

Extern reliabilitet innebär att en undersökning kan återskapas eller upprepas med 

liknande resultat. Detta kriterium kan oftast vara svåruppfyllt inom kvalitativ forskning 

då den sociala miljön som studiens troligtvis genomfördes i, inte helt och hållet kan 

replikeras. Istället så menar Bryman (2011) att framtida forskare som försöker upprepa 

en kvalitativ undersökning ska koncentrera sig på att gå in i en likande social roll som 

den ursprungliga forskaren. Anledningen till detta är för att säkerställa att man är 

uppmärksam på samma saker. Om man är fler än en som genomför en undersökning så 

är det viktigt att man är överens om hur man ska tolka det man hör och ser, något som 

Bryman (2011) benämner som intern reliabilitet. En begränsning av kvalitativa studier 

är att det kan bli svårt att applicera resultatet till att gälla andra sociala miljöer och 

situationer. I vilken utsträckning det går att genomföra detta benämns som extern 

validitet. Å andra sidan så brukar den interna validiteten utgöra en styrka med 

kvalitativa studier. Enligt Bryman (2011) så handlar det om till vilken grad forskarens 

observationer överensstämmer med de teoretiska begrepp och idéer som de utvecklar 

under studiens gång (Bryman 2011).  

 

6.4 Datainsamling 

Studiens datainsamling har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade 

samtalsintervjuer, vilket således också gav respondenterna bättre verktyg för att kunna 

svara mer framställande än vad en kvantitativ datainsamlingsmetod hade tillåtit. Detta i 

sin tur ger oss bättre förutsättningar för att ta del av och förstå respondenternas 

arbetssituation (Miller & Glassner 2016). Till vår hjälp har vi använt av oss en 

intervjuguide (se bilaga 1), en lista med specifika frågor och teman som vi vill 

respondenten antingen skulle svara på eller resonera kring. Det som kännetecknar 

semistrukturerade intervjuer är att processen är flexibel och frågorna behöver inte ställas 

i den ordning som vi på förhand har formulerat i intervjuguiden (Bryman 2011). 

Semistrukturerade samtalsintervjuer har gett oss även goda möjligheter för att kunna 
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registrera svar på frågor som uppkommit i efterhand i form av t.ex. följdfrågor under 

själva intervjun eller förtydliganden. Efter intervjuerna har vi även haft möjlighet att 

tillgodose oss och söka efter mer kontextuell kunskap för att bättre kunna förstå 

respondenternas tankar och svar, vilket även Thomassen (2007) beskriver som 

ändamålsenligt för studiens resultat. En sådan kunskap hade t.ex. kunnat vara att ställa 

följdfrågor till respondenterna eller genomgång av handlingsplaner. 

 

6.5 Urval 

Studiens huvudsakliga empiri utgår ifrån intervjuer med socialsekreterare och 

enhetschefer verksamma vid socialtjänsten med olika grader av erfarenhet gällande 

radikalisering och VBE. Mot bakgrund av studiens syfte så har socialsekreterare och 

enhetschefer från olika kommuner valts ut som respondentgrupp. Detta för att kunna 

främja en så bred förståelse som möjligt för de hinder och svårigheter som eventuellt 

uppstår till följd av socialtjänstens roll i frågan.    

         Eftersom att studien syftar till att undersöka vilka lagtekniska och 

professionsrelaterad hinder och svårigheter enskilda socialsekreterare och enhetschefer 

anser kan uppstå i socialtjänstens arbete mot radikalisering och VBE, så framstår det för 

oss som självklart att det är just yrkesverksamma socialsekreterare och enhetschefer 

som vi ska intervjua och inte t.ex. lokala samordnare eller säkerhetschefer. Vår ambition 

var att intervjua socialsekreterare och enhetschefer verksamma vid individ- och 

familjeomsorgen (IFO) eftersom att det med största sannolikhet är den enheten inom 

socialförvaltningen som handlägger ärenden som rör radikalisering och VBE.  

         Majoriteten av alla Sveriges kommuner har upprättat handlingsplaner mot 

radikalisering och VBE i enlighet med de riktlinjer som den nationella samordnaren har 

rekommenderat, men det finns ett antal kommuner som valt att inte göra det. I april 

2016 vände sig t.ex. Malmö stad emot den nationella samordnarens krav på en specifik 

handlingsplan mot VBE och menade istället att arbetet bör anpassas till kommunens 

befintliga myndighetsstruktur och således underordnas det övergripande arbetet mot 

normbrytande beteende (Haupt 2016). 

         På grund av att socialtjänstens agerande i frågor som rör VBE borde vara starkt 

kopplat till hur deras handlingsplan är utformad så har valet av kommun troligtvis 

påverkat studiens empiri vilket bör ske med hänsyn till studiens explorativa syfte. Mot 

bakgrund av detta så ansåg vi att vi borde intervjua verksamma inom en kommun som 

inte gör skillnad på VBE och andra sociala problem såsom t.ex. missbruk eller grov 
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kriminalitet. För att främja en sådan bred och djup förståelse som möjligt, ansåg vi även 

att intervjua socialsekreterare yrkesverksamma inom en kommun som har antagit en 

mer säkerhetspolitiskt inriktad handlingsplan. Kumla kommun (2016) beskriver i sin 

lokala handlingsplan att om kommunens personal fattar misstanke om att en individ, 

oavsett ålder, befinner sig i riskzonen för VBE, ska kontakt tas med den lokala 

samordnaren eller närmsta chef. I handlingsplanen medföljer även en bilaga där första 

linjen uppmanas att fotografera och dokumentera misstänkt rekryteringsmaterial som 

ska delges den lokala samordnaren, som i sin tur tar kontakt med polis och 

säkerhetspolis för att värdera informationen. Berörd personal uppmanas att sedan 

förstöra all dokumentation (Kumla kommun 2016). Det är däremot inte alla kommuner i 

Sverige som har tagit fram en särskild handlingsplan i arbetet mot radikalisering och 

VBE (SKL 2017). Mot bakgrund av detta så anser vi, baserat på dessa två olika 

tillvägagångssätt, att intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare och enhetschefer 

som jobbar utifrån olika tillvägagångssätt är i enlighet med studiens explorativa syfte. 

Valet av kommun är således strategiskt och inte slumpmässigt vilket kännetecknar en 

kvalitativ studie (Ahrne & Svensson 2015).  

 

6.6 Tillvägagångsätt 

Efter det att vi beslutade om studiens huvudsakliga inriktning påbörjade vi sökning efter 

ämnesrelevant forskning. De databaser som vi främst nyttjat oss av är "Libris" och 

"Social Services Abstract", och de sökord som vi har använt oss av är bl.a. 

“Radikalisering”, “Våldsbejakande extremism”, "Socialtjänst", “Social work” och 

“Counter radicalization and violent extremism”. Vi skapade oss en förtydligad bild av 

vilken forskning som ligger till grund för det nuvarande kunskapsläget samt vilka lokala 

handlingsplaner som de olika kommunerna hade antagit. Efter detta kände vi oss 

tillräckligt bekväma med att på ett genomtänkt och strategiskt sätt börja kontakta 

potentiella respondenter. I nästintill alla fall togs den initiala kontakten med 

kommunens växel som sedan hänvisade oss vidare till olika yrkesgrupper med viss 

koppling till studiens huvudsakliga syfte. Ett informationsbrev (se Bilaga 2) skickades 

ut till samtliga respondenter oavsett tjänst och position, och inför intervjuerna 

sammanställdes även en intervjuguide (se Bilaga 1) med för studien relevanta 

semistrukturerade frågor. Efter det att alla intervjuer var genomförda var våran 

gemensamma och samlade bedömning att samtliga intervjuer präglats av en öppen och 
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avslappnad karaktär. Längden på de olika intervjuerna varierade mellan 50 och 75 

minuter, något längre än vad vi från början hade planerat.  

Då vi ville genomföra samtliga intervjuer på plats åkte vi till Kumla, Alvesta, Jönköping 

och Norrköping för att intervjua de respondenter som har velat att delta i studien. Alla 

deltagare har själva fått välja tid och plats för när intervjun skulle genomföras. De olika 

intervjuerna har skilt sig åt i relation till varandra och således också berört studiens 

centrala frågeställningar på olika sätt. Detta eftersom att två av respondenterna arbetade 

som enhetschefer och fyra av de som socialsekreterare.  

         Samtliga respondenter gav samtycke till att intervjuerna spelades in. Efter 

genomförda intervjuer har samtliga av dessa transkriberats. Under bearbetningen av 

empirin har vi valt att i citaten utesluta vissa upprepningar och andra uppenbart 

överflödiga ljud såsom t.ex. “eh” och "hm", där vi anser att dessa inte har haft någon 

förstärkt påverkan på respondenternas resonemang. Utöver detta har vi, om deras svar 

upplevts vara uppenbart felaktigt grammatiskt formulerade, i vissa fall gjort 

bedömningen att citatets meningsuppbyggnad riskerar att påverka möjligheterna för 

studiens läsare att förstå respondentens ståndpunkt. I dessa fall har vi, utan att förändra 

det som respondenten vill föra fram och med så lite ingripande korrigeringar som 

möjligt, själva valt att justera citatets grammatik. Detta för att framtida läsare som inte 

har tillgång till eller vetskap om den kontext som citatet är taget ur, ändå ska kunna 

förstå vad respondenterna menar.   

           Efter det att alla intervjuer var transkriberade påbörjades kodning av materialet. 

Kodningen genomfördes genom att de transkriberade intervjuerna skrevs ut och 

kodades med hjälp av fyra olikfärgade överstryckningspennor som avsåg att 

representera de teman som vi ansåg var relevanta mot bakgrund av studiens syfte och 

frågeställningar. De citat som markerades flyttades till en central datafil för att 

underlätta översikt och arbetsfördelning. Materialet bearbetades ytterligare för att få 

fram en tillräckligt kvalitetssäker empiri i vårt resultat- och analysavsnitt. Slutligen så 

analyserades studiens empiri mot bakgrund av vårt avsnitt gällande tidigare forskning, 

problembakgrund och nyinstitutionell organisationsteori med de däri centrala begreppen 

"isärkoppling" och ”organisationsfält”. 

 

6.7 Metoddiskussion 

Vi har haft förhållandevis svårt att få tag på personer som passar in i vårt urval, att ställa 

upp och delta i intervjuer. Många personer verksamma i kommuner som officiellt har 
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antagit handlingsplaner mot radikalisering och VBE har inte velat eller kunnat ställa 

upp på intervjuer. Känslan är att ämnet uppfattas som både komplext och kontroversiellt 

av många yrkesverksamma inom socialtjänsten och flera tillfrågade har avböjt 

deltagande mot bakgrund av deras upplevda avsaknad av kunskap, vilket troligtvis har 

haft en stor påverkan på benägenheten att delta i studien.  

         Vår ursprungliga tanke var att jämföra hur två kommuner med helt skilda 

handlingsplaner jobbar mot radikalisering och VBE. Vi gick dessvärre miste om den 

komparativa aspekten som vi på förhand hade önskat och var tvungna att bredda vårt 

urval eftersom att flera för studien intressanta kommuner avböjde deltagande. Det 

gjorde vi genom att kontakta olika kommuner med en bakomliggande önskan att få en 

geografisk spridning på våra respondenter i hopp om att det skulle bidra till vår 

förståelse av det valde ämnet. I efterhand så är känslan att vi till en början la för stort 

fokus på innehållet i kommunernas handlingsplaner vilket bidrog till att begränsa vårt 

urval.  

         För att förklara sammanhanget som den enskilde socialsekreteraren och/eller 

enhetschefen befinner sig i har vi valt att använda oss av nyinstitutionell 

organisationsteori. Teorin valdes ut då den kan bidra till förståelsen om varför 

socialtjänsten agerar som den gör. Vi är dock medvetna om de begränsningar som följer 

med att applicera och stödja en organisationsteori på enbart enskilda individers 

upplevelser. Idealiskt hade vi behövt ha många fler respondenter för att se om det är en 

allmän bild som råder inom respektive socialtjänst. Inom ramen för denna studie 

genomförde vi semistrukturerade kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk ansats. Det 

finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av semistrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Den främsta svagheten med denna metod är att den är 

kontextbunden till den plats och tillfälle som den gjordes i. Det gör att man inte helt kan 

återskapa resultatet vid ett annat tillfälle. Avslutningsvis så anser vi att det har varit 

gynnsamt att genomföra intervjuerna på plats hos respektive respondenter. Vår tolkning 

och förståelse av respondenternas svar hade troligen begränsats om vi hade genomfört 

intervjuerna via t.ex. telefon.  

 

6.8 Arbetsfördelning 

Denna studie har varit ett gemensamt projekt där båda författarna har haft lika stort 

ansvar för studiens utformning. Det har förekommit en del uppdelning framförallt i 

uppsamlingen av tidigare forskning, formuleringen av problembakgrund samt 
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beskrivning av centrala begrepp. Framtagandet av dessa delar har delvis skett på varsitt 

håll för att i efterhand sammanställas gemensamt. Utformning av intervjufrågor och 

genomförande av intervjuerna har skett gemensamt där studiens båda författare har haft 

lika stor påverkan. Transkriberingen av intervjusvar har fördelats jämnt mellan 

författarna och genomförts på varsitt håll för att sedan gemensamt analyseras för att 

säkerställa kvaliteten i transkriberingen. Till följd av att båda författarna har haft ett lika 

stort inflyttande och ansvar för framtagandet av detta arbete så står båda författarna 

bakom alla dess delar.  

 

7 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2017) så ställs det idag höga krav på hur forskare bedriver sin 

forskning. Forskarna har ett särskilt ansvar gentemot de som medverkar i och de som 

ska ta del av forskningen, men även gentemot de som indirekt eller direkt gagnas av 

dess resultat. Forskaren ska i sin praxis beakta och tillämpa grundläggande etiska 

värderingar, vilka ska ytterst baseras på samhälleliga normer och ideal. Forskaren 

förväntas genomföra sin forskning med ambitionen att den ska vara av så god kvalitet 

som möjligt och att den ska vara fri från extern påverkan och manipulering. 

Forskningens metodologi och resultat ska redovisas öppet och sanningsenligt och allt 

insamlat material ska förvaras säkert (Vetenskapsrådet 2017). 

         Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det vid hanteringen och sammanställningen 

av studiens empiri, i det här fallet intervjumaterialet, viktigt att beakta en korrekt 

redovisning av respondenternas svar. Det är av yttersta vikt att presentera resultatet på 

ett sätt som är i enlighet med vad som framkom under själva intervjun, för att korrekt 

tolka och återge informationen såsom respondenterna ansåg att den skulle tolkas och 

återges (Kvale & Brinkmann 2014). 

         Vi har under studiens gång beaktat följande forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Gällande informationskravet så innebär det enligt Ahrne och Svensson (2015) att 

studiens deltagare ska bli adekvat informerade om vad studien innebär, för att de 

därefter ska kunna ta ställning till om de önskar att delta eller ej. Forskaren måste 

försäkra sig om att studiens alla respondenter är införstådda i alla aspekter kring deras 

deltagande. Informationen som respondenterna tar del av bör vara av både muntlig och 

skriftlig karaktär och inte så pass omfattande eller komplext sammansatt att 

respondenterna inte förstår den. För att säkra att informationskravet tillgodoses har vi 
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delgett samtliga respondenter en så pass tydlig muntlig och skriftlig information som 

möjligt i god tid innan deras deltagande aktualiseras (Ahrne & Svensson 2015).  

         Informationen som respondenterna har tagit del av har utformats i enlighet med 

14§ i lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Intervjupersonerna har på förhand erhållit ett informationsbrev (se Bilaga 2) där 

studiens syfte presenterades och information att all deltagande var frivilligt och kunde 

när som helst avbrytas i enlighet med samtyckeskravet. Det innebär att varje individ 

som deltog i studien självständigt kunde välja att avbryta sitt deltagande utan några 

negativa följder (Vetenskapsrådet 2017). I informationsbrevet som skickades till 

studiens respondenter fanns studiens ursprungliga syfte med. Formuleringen har 

förfinats och ändrats under studiens genomförande men inte så pass mycket att 

informationsbrevet beskrev en helt annan studie.  

         Konfidentialitetskravet innebär enligt Ahrne och Svensson (2015) att uppgifter 

som införskaffas i forskningssyfte och som kan användas för att identifiera studiens 

deltagare ska noteras, förvaras och redovisas på ett sätt som säkrar deltagarnas 

konfidentialitet, vilket innebär att enskilda deltagare inte kan identifieras av obehöriga. 

Detta gäller enligt vetenskapsrådet (2017) i synnerhet spårbara uppgifter som är av 

känslig art. Individer som har deltagit i vår studie har därför på förhand informerats att 

full konfidentialitet råder och att deras namn kommer att avidentifieras. Anledningen till 

detta är att vi vill säkerställa att individerna som deltog i vår studie kunde känna sig 

trygga i sitt deltagande och svara nyanserat och sanningsenligt utan rädsla för 

repressalier. Vi anser att vårt berörda ämne är av känslig natur och hög samhällelig 

relevans, vilket innebär att ämnet idag, kan attrahera en viss massmedial 

uppmärksamhet. I och med ämnets känsliga natur så kommer personer som deltar i våra 

intervjuer betecknas med IP1, IP2, IP3 o.s.v. Intervjuerna har spelats in och 

transkriberats och inspelningarna förvaras på en säker plats och endast används inom 

ramen för studiens syfte. All icke-nödvändig skriftlig kommunikation och 

mailkonversationer inför och efter det att intervjuerna genomförts kommer att förstöras. 

Vi har valt att publicera namn på kommunerna som ingår i studien. Detta eftersom att 

respektive handlingsplan är en offentlig handling och alla studiens deltagare gett sitt 

samtycke. Vi har även fått samtycke från samtliga respondenter att skriva vilken 

yrkestitel de har samt vilken avdelning de tillhör. Däremot om någon respondent 

uttryckt önskemål om att helt avidentifiera sin yrkesverksamma kommun, yrkestitel 

samt avdelning för att ytterligare skydda sin identitet, hade vi respekterat deras 
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önskemål. Respondenternas könstillhörighet har däremot utelämnats dels för att säkra 

deras konfidentialitet och för att det saknar relevans utifrån studiens syfte. 

         Enligt Ahrne & Svensson (2015) innebär nyttjandekravet att personuppgifter som 

införskaffats för forskningsändamål inte får användas på ett sätt som kan eller riskerar 

att negativt påverka den enskilde deltagaren. Varken deltagarna eller den grupp som 

studiens deltagare representerar, d.v.s. yrkesverksamma socialsekreterare och 

enhetschefer vid socialtjänsten, får drabbas av negativa konsekvenser eller repressalier 

till följd av någons deltagande. Eftersom att vi noggrant har planerat 

forskningsprocessen utefter både konfidentialitet- och nyttjandekravet, anser vi att ingen 

enskild respondent har drabbats av negativa konsekvenser till följd av sitt deltagande. 

 

8 Resultat & Analys 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat och analys utifrån den insamlade empirin av 

intervjuer med socialsekreterare och enhetschefer vid socialtjänsten. Empirin har 

analyserats utifrån nyinstitutionell organisationsteori och i relation till tidigare 

presenterad forskning och problembakgrund. För att underlätta presentationen av 

studiens resultat har fyra huvudteman valts ut; ”Förståelse och resonemang”, 

”Socialtjänstens arbete för att motverka radikalisering och VBE”, ”Hinder och 

svårigheter” samt ”Socialtjänstens roll i en föränderlig värld”. Varje huvudtema är 

således indelad i delteman utifrån empirins innehåll och studiens syfte och 

frågeställningar. Citat från intervjupersonerna används för att belysa de olika 

respondenternas perspektiv och för att främja en ökad förståelse av deras ståndpunkter. 

Intervjupersonerna, men inte deras yrkesverksamma kommuner, är avidentifierade och 

benämns som IP1, IP2, IP3 o.s.v. Här följer en kort presentation av studiens alla 

respondenter; 

 

Intervjuperson 1 (IP1): Enhetschef, Familjeenheten i Kumla kommun. 

Intervjuperson 2 (IP2): Socialsekreterare, Familjeenheten i Kumla kommun 

Intervjuperson 3 (IP3): Socialsekreterare, Barn och ungdom i Alvesta kommun 

Intervjuperson 4 (IP4): Enhetschef, Fältgruppen i Jönköping kommun. 

Intervjuperson 5 (IP5): Socialsekreterare, Socialkontoret/Jour i Norrköping kommun 

Intervjuperson 6 (IP6): Socialsekreterare, Barn och Ungdom i Norrköping kommun 
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8.1 Förståelse och resonemang  

Under detta huvudtema presenteras respondenternas tankar kopplat till radikalisering 

och VBE samt sin förståelse av fenomenet utifrån sin roll som socialsekreterare eller 

enhetschef vid socialtjänsten.   

 

8.1.1 Förståelse och tankar kring radikalisering och VBE 

Många av respondenterna beskriver radikalisering som en process som sedan kan leda 

till att man blir engagerad i våldsbejakande extremistiska miljöer. IP1 beskriver att 

”man radikaliseras sen så utför man de radikala handlingarna. Som en form av process”. 

Det är i likhet med Borum (2011) som har identifierat minst tre stycken faser i den 

psykosociala processen som föregår våldsbejakande radikalisering. Alla respondenter är 

överens om att det är sällan socialtjänsten kommer i kontakt med riskindivider eftersom 

att de upplevs vara svåra att upptäcka. Enligt IP3 så kan en av orsakerna till detta vara 

följande; 

Jag har fått en bild av att personer som radikaliseras är rätt slutna. Att dom är svåra 

att få tag i, det är inte ett beteende som öppet visar sig, utan det är oftast nått som 

kommer i skymundan och nått som man kanske gömmer (IP3).  

IP5 beskriver radikalisering som en process som bottnar i ett upplevt utanförskap och ett 

avståndstagande från det demokratiska samhället. IP4 beskriver att 

radikaliseringsprocessen kan gå väldigt snabbt speciellt om individen mår psykiskt 

dåligt och är därmed mer mottaglig för påverkan. Detta innebär att det blir svårt för 

socialtjänsten att ingripa i tid menar hen. IP4 vidareutvecklar tanken om att 

radikalisering och extremism med ursprung i religiös övertygelse är svårare att förstå 

om man jämför med höger- och vänsterextremism, eftersom att fenomenet är relativt 

nytt i Sverige. Detta är i likhet med Socialstyrelsen (2016) som beskriver att personal i 

olika verksamheter känner en större osäkerhet kring religiös extremism. 

         IP5 belyser det faktum att radikalisering inte enbart handlar om individer som drar 

sig till olika typer av grupper utan säger: ”Extremism behöver inte vara i grupp, det kan 

vara den ensamma också.”. Både IP2, IP4 och IP5 anser att internet gör det svårare att 

upptäcka individer som befinner sig i riskzonen och identifierar det som en potentiell 

grogrund för rekrytering. Borum (2011) beskriver olika typer av "Opportunity Factors” 

och däribland identifierar han likt ovanstående respondenter, internet som en potentiell 
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riskzon för radikalisering. IP1 förklarar att en av anledningarna till att socialtjänsten 

sällan kommer i kontakt med individer som är eller håller på att bli radikaliserade är att: 

De ungdomar som vill att vi ska veta om att de är radikaliserade de tänker jag inte 

är så radikaliserade många gånger (IP1).  

IP1 utvecklar resonemanget vidare genom att berätta att individen inte kommer få 

fortsätta på sin radikaliserade bana om denne öppet informerar socialtjänsten om att han 

eller hon är eller håller på att radikaliseras eftersom att socialtjänsten då har möjlighet 

att ingripa. Herz (2016) understryker dock vikten av att tidigt identifiera en pågående 

radikaliseringsprocess, för att på så sätt öka möjligheterna till att bryta den (Herz 2016). 

Borum (2011) beskriver att individer kan befinna sig i olika grader av radikalisering där 

endast ett fåtal når slutsteget och blir våldsbejakande. Även IP4 beskriver olika grader 

av radikalisering:  

Jag tycker det ska ha gått ganska långt när man ska kallas radikaliserad. Och när 

någonting är våldsbejakande på det sättet, det är väl den yttersta delen av 

radikalisering att bli våldsbejakande (IP4).   

8.2 Socialtjänstens arbete för att motverka radikalisering och 

VBE 

I detta huvudtema presenteras följande underteman; ”Förebygga och upptäcka” samt 

”Insatser”. I det första undertemat redogör vi för hur respondenterna beskriver sitt och 

socialtjänstens arbete med att förebygga och upptäcka radikalisering och VBE. I det 

andra undertemat beskriver respondenterna vilka insatser som socialtjänsten i deras 

egna kommun kan erbjuda.  

 

8.2.1 Förebygga och upptäcka 

Många av respondenterna identifierar fältsekreterare (fältare) som bäst lämpade i 

uppgiften att upptäcka framförallt ungdomar som befinner sig i riskzonen för att 

radikaliseras. IP1 nämner hur man, för att kunna arbeta förebyggande på gruppnivå, 

måste ut i skolorna: 

Våra fältare är ju ute mycket på skolor och jobbar ute på fältet, så de skulle snabbt 

snappa upp om det var ungdomar som var i riskzonen (IP1).  

IP6 uppfattar att socialtjänsten i Norrköping inte bedriver några förebyggande insatser i 

frågan på grund av resursbrist, men lyfter samtidigt också fram skolan som en viktig 
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samverkanspartner i arbetet mot radikalisering och VBE. IP2 anser likt IP1 att fältare 

spelar en central roll i det förebyggande arbetet då de är ute bland ungdomar på kvällar 

och helger när den ordinarie skolverksamheten har stängt och kan därför på det sättet 

tidigt upptäcka normbrytande beteenden. IP4 i egenskap av enhetschef för fältgruppen i 

Jönköping medger att hens personal tillsammans med fritidspersonal är bra rustade för 

att verka förebyggande mot radikalisering och VBE.  

Fältarna jobbar dels ute, uppsökande med ungdomar men framförallt så har vi 

väldigt kontaktnät i samverkan med väldigt många olika. Så jag tror att vi skulle 

vara ganska snabba på att få reda på även om vi inte träffat ungdomarna så kommer 

vi märka det snabbt att det är någonting på gång (IP4).  

IP4 utvecklar vidare att fältgruppen riktar sig till barn och ungdomar upp till 18 år men 

att man även hade haft goda möjligheter att upptäcka äldre utomstående personer som 

försöker påverka dessa ungdomar. Herz (2016) skriver att första linjens personal 

däribland skolpersonal, fritidspersonal och socialsekreterare har bäst chans att i ett tidigt 

skede identifiera individer som löper risk för att radikaliseras. Ingen av respondenterna 

har uppgett någon specifik förebyggande insats mot radikalisering och VBE för 

personer över 18 år. 

 

8.2.2 Insatser 

Flertalet av respondenterna uppmärksammar att eventuella insatser för individer som är 

radikaliserade kommer vara svåra att genomföra. För att en insats ska kunna bli lyckad 

måste klienten vara villig att förändras. ”Förändring under motstånd är svårt när man 

ska titta på ett förändringsarbete” menar IP5. I de fall där man inte lyckas motivera 

individen att frivilligt gå med på insatser är några av respondenterna beredda att gå in 

med tvång. IP1 säger att ”ska vi omhänderta ett barn eller ungdom och placera eller 

kanske till och med sätta på SiS (statens institutionsstyrelse), så måste vi veta att 

ungdomen är radikaliserad, vi kan inte bara tro”. Ingen av respondenterna beskrev en 

befintlig insats specifikt anpassad till radikalisering och VBE utan berättade generellt 

vad de hade kunnat erbjuda. Både IP1 och IP2 berättar om att i deras kommun finns det 

möjlighet att få fem stycken stödsamtal utan biståndsbeslut, något som hade passat till 

bland annat anhöriga som är oroliga. IP1 anser att en manualbaserad, strukturerad 

samtalsmetod hade kunnat användas på framförallt unga personer som befinner sig i 

radikaliseringsprocessen. IP1 utvecklar: 
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Funktionell familjeterapi, det tänker jag skulle kunna vara ett bra verktyg att jobba 

med utifrån de här frågorna också. För att man jobbar med relationer i familjen, 

och jag tänker att det är ofta ungdomar som hamnar på glid och söker sin 

tillhörighet någon annanstans. Att jobba tillbaka de till ursprungsfamiljen och att 

hitta bättre relationer inom familjen. Det skulle kunna stärka upp så att de inte 

väljer att gå åt andra hållet (IP1).  

IP1 anser även att man hade kunnat stärka upp insatsen om behovet uppstår genom att 

koppla in en ungdomsbehandlare och eller en familjebehandlare. Det är även viktigt att 

kartlägga vad som föranledde radikaliseringen anser IP1 i enighet med Socialstyrelsen 

(2016). IP1 är flexibel till att anpassa insatsen till det specifika fallet och säger: ”Vi 

behöver kolla på behoven och så behöver utifrån våran kompetens och erfarenhet bygga 

en insats som vi tror är verksam.” Socialstyrelsen (2016) pekar också ut vikten av att 

anpassa insatsen till varje enskild individ. IP5 tycker att man hade kunnat erbjuda 

samtalskontakt som utmanar de radikala åsikterna om individen är beredd att ställa upp; 

Säg att det kommer en familj upp hit med sin ungdom, det här har vi sett, vi är 

jätteoroliga, vi har pratat om det där hemma, vi reder inte ut det här själva men 

nånstans vill han/hon ha hjälp. Kan ni försöka hjälpa till? Ja då kommer vi försöka 

kan jag lova att påstå (IP5). 

Att stärka sociala relationer mellan familj och vänner som befinner sig utanför den 

extremistiska gruppen är något som Socialstyrelsen (2016) anser kännetecknar lovande 

interventioner (Socialstyrelsen 2016). IP3 utesluter på förhand inga insatser utan säger:    

Det i princip skulle kunna sträcka sig allt ifrån den lättaste insatsen som är råd och 

stöd socialsekreterare eller kontaktperson, till LVU. Lite beroende på vad det är 

(IP3). 

När väl insatsen har påbörjats så anser både IP4 och IP5 att det är viktigt att närma sig 

klienten genom att inte döma de på förhand samt att inte avslöja sina egna värderingar 

vilket hade kunnat vara kontraproduktivt och därmed minskat chansen till en lyckad 

insats. Istället föreslår de att på ett nyfiket sätt utmana klientens ståndpunkt. 

Respondenterna är överlag överens om att insatser i Socialtjänstens regi riktade till 

individer som är eller riskerar att bli involverade inom radikalisering och VBE bör, trots 

en rad externa påtryckningar, fortfarande vara av en rent skyddande och 

omhändertagande karaktär där individens behov och rätt till självbestämmande och 

integritet tillgodoses. Detta i enlighet med 1 kap. 1§ SoL.     
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8.3 Hinder och svårigheter 

Underteman till detta avsnitt är; ”Ansvarsfördelning och samverkan”, 

”Beröringspunkter med socialtjänsten – skillnader och likheter”, ”Handlingsplaner, 

lagstiftning och kompetens. Detta tema berör de hinder och svårigheter som 

socialsekreterare och enhetschefer upplever och står inför i arbetet för att motverka 

radikalisering och VBE. 

 

8.3.1 Ansvarsfördelning och samverkan 

Den säkerhetspolitiska diskursen kring terrorism som Mattsson (2018) beskriver kan 

vara en av orsakerna till varför det råder en osäkerhet kring om och framför allt när 

socialtjänsten bör ingripa för att motverka just radikalisering och VBE.   

Det är så mycket gråzoner hela tiden som man måste ta hänsyn till och parera sig 

igenom. Det som ni undersöker är väldigt intressant, men samtidigt också 

någonting som är starkt kopplat till polisens arbete. För man får enligt lag inte göra 

vissa saker och det är när man trots allt gör det som polisen kan gå in och med rätt 

att stoppa vissa beteenden (IP3).  

Detta resonemang liknar det SKL (2017) beskriver, nämligen hur det dels råder ett 

främmandeskap inför det arbetet som man förväntas utföra, dels en osäkerhet alternativt 

okunskap vari det egna uppdraget ligger, vilket leder till svårigheter att praktiskt 

omsätta sitt arbete. IP3 ansåg även att den övergripande problematiken i grund och 

botten är av polisiär karaktär och därmed inte en uppenbar kommunal angelägenhet, 

med undantag om det dock inte innebar att den enskilde samtidigt var på väg in i ett 

socialt utanförskap såsom t.ex. missbruk eller omsorgssvikt. Ett sådant undantag skulle 

enligt IP3 då innebära att socialtjänsten hade haft ett tydligare mandat och bättre 

generella förutsättningar för att kunna motverka det såsom man gör med mer ordinär 

social problematik.  

         IP3 berättar också att arbetet mot radikalisering och VBE är relativt lågt prioriterat 

i kommunen mot bakgrund av att den inte uppfattas vara särskilt utbredd och därmed 

inte ett prioriterat och resurskrävande område. Samtidigt så säger IP3 att det är högst 

troligt att det finns utpräglade riskmiljöer och geografiska områden med god eller 

mycket god grogrund för radikalisering inom kommunen men att socialtjänsten inte kan 

agera i ärenden som man inte vet någonting om. Enligt SKL (2017) och nationella 

samordnaren (2016) så har socialtjänsten dock goda förutsättningar för att verka mot 

VBE med en tydlig förebyggande profil. Det operativa arbetet med att förebygga 
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radikalisering och VBE måste även enligt SOU 2016:92 bedrivas lokalt och genom 

samverkan mellan framför allt polis och kommun. Arbetet riktat mot radikalisering och 

VBE är enligt SOU 2016:92 av en sådan karaktär att ett effektivt förebyggande arbete 

inte hade kunnat bedrivas på en statlig eller central nivå.  

När det gäller kontakt med t.ex. Säkerhetspolisen, ja då får man nog komma in hit 

med ett bombbälte i så fall för det är inte det första jag tänker, att jag i mitt arbete 

ska ta kontakt med Säkerhetspolisen (IP2).  

Behovet av samverkan mellan olika myndigheter, framförallt mellan 

polis/säkerhetspolis och kommun, betonas ofta av respondenterna. Men samtidigt som 

samverkan i en komplex fråga med många involverade aktörer borde vara en 

självklarhet, kan det även leda till förvirring kring hur alla dessa olika aktörers uppdrag 

och funktioner ska förenas utan att för den delen sammanblandas, vilket ovanstående 

citat är ett exempel på. För IP2 är en kontakt med säkerhetspolisen gällande frågor som 

rör radikalisering och VBE en så pass avlägsen realitet att det i princip skulle krävas ett 

förestående och påtagligt terrorhot vid socialtjänstens entré för att det skulle kunna bli 

aktuellt. Säkerhetspolisens funktion och uppdrag skiljer sig i IP2:s ögon så pass mycket 

från socialtjänstens att de tillsynes inte har några beröringspunkter med varandra, vilket 

enligt SOU 2017:67 är ett vanligt förekommande resonemang hos individer inom första 

linjen utan större erfarenhet av kontakt med säkerhetspolisen.  

Om det nu är så att radikalisering i sig inte är kopplat till nån annan typ av social 

problematik, då är det ingenting som socialtjänsten ska hantera. Hur tänker ni att 

socialtjänsten skulle arbeta om det inte är kopplat till nån form av social 

problematik? Vad är det som gör att det inte blir en polissak? Socialtjänstens 

verksamhetsområde innefattar inte att förebygga brott, eller att på annat sätt verka 

för att förhindra det. Utan det innefattar att skydda barn. Vi förebygger inte brott 

(IP3). 

Ovanstående citat syftar till att socialtjänstens brottsförebyggande roll i sig inte är 

tydligt reglerad och därmed inte helt glasklar. För vissa av samhällets institutioner så är 

det brottsförebyggande arbetet en väl integrerad del av kärnverksamheten, men andra 

aktörer såsom t.ex. socialtjänsten, som bedriver sin verksamhet utifrån ett annat 

huvudsyfte kan trots allt ändå ha en central brottsförebyggande roll (SOU 2016:92). Det 

förebyggande perspektivet ska dock utgöra grundbulten i socialtjänstens arbete (prop. 

1979/80:1). Den upplevda omfattningen av radikalisering och VBE inom kommunen 
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bör enligt SOU 2016:92 inte utgöra en vägledande faktor eftersom att det förebyggande 

arbetet gällande den här problematiken bör fokusera på risken för att extremism uppstår 

och utvecklas. Ytterligare en risk med att låta den upplevda omfattningen av 

problematiken styra om socialtjänsten enbart intar en reaktiv hållning snarare än en 

förebyggande sådan, är att det i ett senare skede trots allt slutar med att det blir en 

polisiär angelägenhet ändå.  

         Citatet är också intressant i relation till nyinstitutionell organisationsteori, vilket är 

beskrivet tidigare i uppsatsen. Grape (2006) tar upp begreppet ”organisatoriska fält”, 

vilket syftar till en avgränsning av det område/fält där olika aktörer ägnar sig åt en 

likartad verksamhet. Alla organisationer inom fältet styrs av historiska och kulturella 

principer som reglerar vad som inom organisationen anses vara ett normalt agerande. 

Det är därför inte föga otroligt att IP3, mot bakgrund av de principer som denne 

upplever styr polisens organisation och arbete, är av uppfattningen att polisens 

legitimitet i det organisatoriska fält som berör arbetet mot radikalisering, VBE och 

terrorism, är större än socialtjänstens. IP3 anser därför att polisen har ett större anspråk 

på verksamhetsdomänen och bör således också ta ett större ansvar än socialtjänsten. 

Mot bakgrund av att studien inte har tillgång till polisens åsikt om socialtjänstens 

legitimitet, refererar vi istället till SOU 2017:110. Däri står det att regeringens 

förtydligande av kommunens ansvar inte handlar om terrorbekämpning, utan om det 

lokalt förebyggande arbetet. Att försvåra och förhindra terrorism är en uppgift som 

åligger andra myndigheter inom rättsväsendet (framför allt polisen och 

säkerhetspolisen). Dock har kommunens arbete i frågan beröringspunkter med 

terrorbekämpning eftersom att det ska syfta till att minska basen för rekrytering till 

våldsbejakande extremistiska grupperingar och därmed dess yttersta konsekvens, 

terrorism (SOU 2017:110). Enligt Grape (2006) så kan det därför utifrån IP3:s 

resonemang om ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och polis, eventuellt tyda på att 

det i Alvesta råder en form av ”domänkonflikt” mellan socialtjänsten och polisen. 

Vilket sker när organisationer inte är inbördes överens om ansvarsfördelningen inom 

verksamhetsdomänen.  

Om det är så att det finns en fara att en person mot bakgrund av sin radikalisering, 

löper risk för att utföra vissa dåd. Då är det ju nog mer än polisiär sak, än en sak för 

socialtjänsten (IP3).  

Här menar IP3 återigen, likt föregående citat, att det råder en oklarhet kring hur pass 

stort ansvar socialtjänsten bör ha i frågor som rör radikalisering och VBE. 
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Socialtjänstens huvudsakliga fokus är enligt Socialstyrelsen (2016) att stödja individen 

utifrån dennes egna stöd- och hjälpbehov. Det är alltså behovet som uppstår till följd av 

våldsamma handlingar eller risken för sådana handlingar – inte åsikterna i sig – som kan 

föranledas av insatser. Trots att socialtjänstlagen är relativt tacksam i dess utformning 

eftersom att den reglerar ”vad” men inte ”hur” i fråga om vilka insatser som kan 

erbjudas, ska de insatser som beviljas med stöd av lagen huvudsakligen syfta till att 

skydda, stödja och hjälpa barn och unga vuxna, inte hantera frågor som rör samhällets 

säkerhet (Socialstyrelsen 2016). Samtidigt så framgår det av SOU 2016:92 att 

majoriteten av de förebyggande åtgärder som kommunen har lagstöd för att genomföra, 

inte kan eller bör utföras av någon annan myndighet på statlig eller central nivå. Även i 

den överenskommelse kring Sveriges terrorstrategi som slöts 2016 mellan regeringen 

och allianspartierna framgår det att alla kommuner ska utveckla och erbjuda 

förebyggande insatser för dels individer och familjer som befinner sig i riskzonen för 

VBE, dels för individer som behöver hjälp med att lämna sådana miljöer (dir. 2016:43). 

Det framkommer alltså olika direktiv gällande socialtjänstens förebyggande ansvar och 

mandat i frågan om radikalisering och VBE, som vid en första anblick framstår som 

svåra att parallellt ta hänsyn till, någonting som IP3 belyser. 

De har inom ramen för den här sammanslutningen kunnat prata med medverkande 

imamer om det är någonting de undrar över gällande olika attribut och religiösa 

uttryck samt vad de står för. Då kanske imamerna säger "Nej men detta är 

ingenting konstigt. Så det är, utifrån ett religiöst perspektiv, helt okej. De kanske 

må vara extrema i sin tolkning men de är inte våldsbejakande och så länge de klär 

sig såhär så utgör de heller ingen fara. Men skulle de däremot börja bete sig såhär 

och såhär så måste vi ha ögonen på dem.” (IP4).  

Det framgår alltså av intervjun med IP4 att Jönköpings kommun har byggt upp en väl 

etablerad kontakt med civilsamhället och lokala trossamfund, vilket är en 

framgångsfaktor som både Cherney & Hartley (2015) och OSCE (2014) beskriver som 

central i det förebyggande arbetet riktat mot just radikalisering och VBE. Dessa träffas 

ett par gånger om året där de olika moskéerna tillsammans med Jönköpings kristna 

förening ingår. I den sammanslutningen så finns det möjlighet för bland annat 

socialsekreterare att få stöd med att identifiera religiösa uttryck och tolka vad de står 

för. Enligt IP4 så är detta ett resultat av efterfrågan på kompetens gällande religiös 

extremism, men också mot bakgrund av att det finns många som är extrema i sin 

religiösa tolkning men som aldrig blir våldsbejakande. För att inte agera på felaktiga 



  
 

38 

eller lösa grunder och därmed riskera att misstänkliggöra någon av den enda 

anledningen att man helt enkelt inte förstår, är det viktigt att sålla de som enbart är 

extrema från de som är både extrema och våldsbejakande. Detta skiljer sig dock från 

annan ideologisk extremism enligt IP4, som anser att det är enklare för socialsekreterare 

eller annan personal utan spetskompetens att t.ex. identifiera och tolka våldsbejakande 

höger- och vänsterextremism eftersom att det någonstans faller inom ramen för våran 

nuvarande politiska arena. 

Vi behöver folk med muslimsk bakgrund som kan hjälpa oss, som ser de små 

tendenserna eller märker nyanser i talet eller vad som helst. Eller som känner igen 

blickarna från pappan till dottern när de sitter i ett samtal (IP4). 

Som vi tidigare tagit upp angående interventioner inom den enligt Mattsson (2018) 

beskrivna ”pre-crime” zonen, liknar ovanstående två citat från IP4 den typ av 

profilering som Bjorgo (2011) nämner som ett nytt men svårimplementerat inslag i 

första linjens förebyggande arbete. Även Borum (2011) problematiserar över nyttan av 

profileringsmetoder i individstödjande och demokratistärkande verksamheter eftersom 

att den forskning som finns att tillgå säger att det är svårt om inte omöjligt att tidigt 

kunna identifiera riskindivider genom att lägga vikt vid subjektiva attribut. Framför allt 

när dessa ska värderas av sakkunniga, t.ex. en imam, som således då erkänns 

tolkningsföreträde. Enligt Bjorgo (2011) så är det oerhört svårt att bedöma värdet på 

den informationen som dessa s.k. sakkunniga sen delger till behövande myndigheter 

eftersom att den utgår ifrån deras subjektiva tolkning och därmed enligt både Bjorgo 

(2011) och Borum (2011) inte uppfyller minimumkrav på rättssäkerhet. Samtidigt så är 

tanken om den s.k. ”pre-crime” zonen enligt Mattsson (2018) att anse som den i särklass 

viktigaste grundpelaren i västvärldens syn på allt förebyggande arbete mot 

radikalisering, VBE och terrorism.  

 

8.3.2 Beröringspunkter med socialtjänsten – Skillnader och likheter 

Vi har ju våra insatser, egentligen skiljer det sig inte från annan social problematik. 

Man kan jobba med det som man jobbar med andra former av normbrytande 

beteenden (IP6). 

Det framgår av alla respondenter (IP1-IP6) att det finns både likheter och skillnader 

mellan radikalisering, VBE och för socialtjänsten traditionellt sett mer vanliga ärenden 

som t.ex. missbruk, psykisk ohälsa och ungdomskriminalitet. Det verkar dock råda en 
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konsensus om att radikalisering och VBE i sin helhet bör likställas med och bemötas 

som en form av ordinär social problematik alternativt som ett symptom på någonting 

annat. Samtidigt så framkommer det från IP4 hur socialtjänstens arbete i frågan präglas 

av svårigheter och hinder kopplat till framför allt brist på kompetens. Svårigheter som 

man dock inte upplever som lika problematiska i mötet med annan ordinär social 

problematik, vilket är i linje med vad nationella samordnaren (2016) drog för slutsatser 

gällande det allmänna kunskapsläget hos första linjens personal vid majoriteten av 

landets kommuner. Även Herz (2016) beskriver att det är uppenbart att när det talas om 

det förebyggande arbetet mot radikalisering och VBE på den lokala nivån att det inte 

”bara” handlar om traditionellt socialt arbete, utan det handlar om någonting mer. 

Jag tror att vi kommer märka av det ganska så snabbt. När det gäller t.ex. mängden 

droger i omlopp så märker ungdomsgruppen det redan på högstadiet, även om det 

är 25-åringarna som är mest drogaktiva. Även om ungdomarna då själva inte 

brukar så märker man av aktivitet ändå. Så jag tror kanske att vi skulle kunna 

upptäcka radikalisering hos unga ganska så snabbt i våran nuvarande organisation 

(IP2).  

IP2 reflekterar över, mot bakgrund av att hen saknar spetskompetens i ämnet, hur 

kommunens pågående förebyggande insatser samt hur socialtjänstens nuvarande 

organisationsstruktur kan upptäcka radikalisering och våldsbejakande extremistiska 

tendenser hos unga. 

Skulle vi hamna i ett läge där vi märker extremistiska tendenser oavsett om det 

gäller vänster, höger- eller religiös extremism, så tror jag vi är ganska bra på att 

snappa upp det tidigt. Att helt enkelt jobba förebyggande som vi gör med 

egentligen vilka typer av frågor som helst (IP4).  

Även IP4 beskriver här hur fritidspersonal, lärare och framför allt fältsekreterare snabbt 

kan uppmärksamma avvikande tendenser, utan att för den delen behöva rikta några 

specifika insatser mot en viss skola eller mot en viss gruppering. IP4 beskriver också 

hur man som socialsekreterare måste tänka i andra banor när det gäller 

orosuppföljningar angående radikalisering och VBE. Detta eftersom att de extremistiska 

åsikterna oftast även finns inom den unges familj. Detta är viktigt att ha i åtanke 

eftersom att familjen efter initierad kontakt eventuellt riskerar att sluta sig eftersom att 

de känner sig iakttagna, någonting som kan tendera att bli ännu mer destruktivt för den 

unge.  
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        IP5 är den enda av studiens respondenter som har en funktion som sakkunnig vid 

socialtjänsten, vilket innebär att frågor från kommunens anställda gällande 

radikalisering eller VBE bör ställas till denne. Även hen, likt studiens alla andra 

respondenter, anser att de bakomliggande mekanismerna för radikalisering och VBE är 

jämförbara med mekanismer kopplat till all annan form av normbrytande problematik;  

Mekanismerna bakom extremism är ju väldigt lika all annan social problematik. 

Ska man lista risker och skyddsfaktorer så hittar du samma som för t.ex. missbruk. 

En viss typ av upplevt utanförskap, psykisk ohälsa och en dysfunktionell uppväxt 

präglat av våld ökar risken för att hamna i ett missbruk. Jag tror även att samma 

faktorer också skulle öka riskerna för någon att blir radikaliserad, eller i vart fall 

mer mottaglig för att bli det (IP5).  

IP5 betonar också vikten av att i samtal med individer som har gett uttryck för 

extremistiska åsikter inte bör avfärda deras idéer eftersom att det riskerar att låsa 

samtalet samtidigt som det kan stärka upplevelsen av att samhället inte representerar det 

man står för och därmed cementerar problematiken ytterligare. Vikten av att bjuda in till 

samtal, vara nyfiken och inte dömande i mötet med radikalisering och VBE är även 

någonting som IP2 tar upp. Vilket vi anser är intressant mot bakgrund av att både 

säkerhetspolisen och brottsförebyggande rådet (2009) och socialstyrelsen (2016) 

nämner ett sådant förhållningssätt som ändamålsenligt. Detta eftersom att ett motsatt 

agerande troligtvis skulle stärka den radikaliserade i sin övertygelse snarare än att 

motverka den. Gällande hur man som socialsekreterare bemöter och samtalar med 

någon som använder våldsbejakande eller extremistisk retorik, så pekar studiens 

samlade empiri på samma sak, nämligen att den mest framgångsrika samtalsmetodiken 

är densamma som för annan, mer ”vanlig” social problematik. Detta är tillsynes ett 

starkt argument för varför radikalisering och VBE inte bör särbehandlas i förhållande 

till annan normbrytande problematik.  

         Kompetensbristen om ämnet i fråga är ofta återkommande i alla intervjuer, vilket 

förefaller sig vara naturligt eftersom att majoriteten av studiens respondenter helt eller 

delvis saknar praktisk erfarenhet av att möta radikalisering eller VBE. Men å ena sidan 

så förefaller sig, i alla fall, IP2:s resonemang vara i enlighet med hur man enligt 

säkerhetspolisen och brottsförebyggande rådet (2009) bör agera. Det kan eventuellt 

därför finnas fog för att radikalisering och VBE kan likställas med annan ordinär 

problematik i fråga om hur man bör agera i ett samtal med en potentiellt radikaliserad 

individ.  
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Gällande den religiösa extremismen så är det stora problemet att det är någonting 

så otroligt djupt grundat i en del hos individen som vi inte riktigt förstår. Det jag 

tror är det svåra med den religiösa komponenten av extremism, är att det finns 

ytterligare en nivå som vi som är sekulariserade i vårt fina välfärdssamhälle missar. 

Jag tror att vi har ganska långt kvar gällande just den religiösa extremismen, men 

vi kämpar och vi försöker (IP4).  

Beroende på vilket håll radikaliseringen går åt så är det ju olika. Handlade det t.ex. 

om IS så behöver man veta (IP1).  

Båda ovanstående citat tyder på, trots att alla respondenter någon gång under intervjuns 

gång nämnt vikten av att förhålla sig neutralt till alla former av extremism, att det dock 

finns en typ av extremism som uppfattas som annorlunda gentemot de andra. Den 

religiösa extremismen och då framförallt den islamistiska. IP4 beskriver hur den 

religiösa skiljer sig ifrån resten eftersom att den är svårare att förstå. IP4 nämner också 

hur vänster- och högerextremistiska grupperingar är varandras värsta fiender, ett 

sentiment som kanske inte riktigt råder för den islamistiska extremismen. Det 

resonemanget liknar det som framgår av SOU 2017:110, nämligen att kommunerna har 

mindre erfarenhet av att arbeta med just den formen av extremism jämfört med den 

höger- och vänsterextrema. Det framgår däri även att den islamistiska formen av 

extremism, i högre grad dessutom förknippas med attentat riktat mot civilsamhället och 

med terroristbrott, vilket gör att säkerhetshotet upplevs vara större. 

Den typen av uppmärksamhet som det här får efter terrorattacken på 

Drottninggatan (Stockholm) får ju ett extremt genomslag massmedialt. Varje 

kommun skulle ju sätta upp skyddsbarriärer på allmänna platser. Självklart så får 

detta genomslag på andra områden med, t.ex. gällande invandring och 

högerpopulism. Alla dessa delar gör att jag personligen tror att radikalisering och 

VBE får ett mycket större genomslag, även utanför massmedia. För t.ex. psykisk 

ohälsa bland barn och ungdomar, det kanske inte är särskilt hett att prata om (IP3).  

IP1, IP3, IP4 och IP5 tar alla upp en central aspekt till varför radikalisering och VBE 

eventuellt går att särskilja från andra former av social problematik – nämligen ämnets 

massmediala genomslagskraft. IP4 tror att detta beror på att den religiösa 

våldsbejakande extremismen överskuggar all annan form av extremism eftersom att det 

är så främmande för oss i Sverige. Främmande i den bemärkelsen att vi är mer bekanta 

med vänster- och högerextremism eftersom den formen har funnits med oss under en 

längre tid, och att man därför enklare kan relatera till deras ideologiska övertygelse även 
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om man trots allt inte delar den. IP4 nämner att det oftast är den islamistiska 

extremismen som får medialt utrymme eftersom att den grundar sig i en annan kultur 

och religion, vilket leder till att det är enklare att beteckna de som ”de andra”.  

         Herz (2016) skriver om att när man följer den massmediala diskursen går det att 

lätt få uppfattningen om att terrorhotet går före krav på grundlagsskyddade och sociala 

rättigheter, men majoriteten av alla de lagar som myndigheter har att förhålla sig till 

betonar de facto individens rätt till självbestämmande och integritet. Enligt Herz (2016) 

tycks inte detta få något medialt genomslag över huvud taget, trots att den svenska 

terrorstrategin baseras på tanken om att ett väl fungerande demokratiskt samhälle är det 

mest verkningsfulla medlet mot terrorism. Däremot så finns det en risk när detta 

påpekas medialt, att de individer som för fram det argumentet kritiseras för att inte ta 

våldet, hotet och terrorismen på allvar. Detta är någonting som IP1 betonar vikten av, 

nämligen att hålla sig lugn, saklig och professionell oavsett om media får det att se ut 

som att ett problem är betydligt mer omfattande än vad det kanske egentligen är. SKL 

(2017) beskriver hur massmedias sätt att gestalta radikalisering och VBE leder till en 

ökad osäkerhet hos allmänhet kring vad begreppen egentligen är, någonting som 

resulterar i en påtaglig men diffus känsla av ett ospecificerat och osynligt hot som måste 

mötas med ett tillstånd av ”hypersäkerhet”.  

 

8.3.3 Handlingsplaner, lagstiftning och kompetens 

Både IP4 och IP5 nämner de risker som eventuellt följer med en handlingsplan likt de 

som kritiserats av SKL (2017). Detta eftersom att en sådan rutin eventuellt hade kunnat 

göra mer skada än nytta. Då på grund av att man som socialsekreterare vänjer sig vid 

den typen av rutiner och eventuellt då tappar fingertoppskänsla samtidigt som dessa 

riskerar att underminera socialtjänstlagens ramutformning.  

Nackdelen med handlingsplaner är ju att man riskerar att sluta tänka, vilket 

egentligen är baksidan med alla rutiner och handlingsplaner. Om jag inte har en 

kunskap om ett ämne men om jag istället har en handlingsplan, som punktar upp 

arbetet steg-för-steg så är ju risken att jag inte riktigt stannar upp och tänker kring 

det. Visst, vissa saker kommer jag då inte att missa, men jag kanske kommer att 

missa andra grejer i så fall. Har jag dock en viss grundläggande kunskap om ämnet, 

ja då kanske jag kan följa handlingsplanen, förhoppningsvis mer nyanserat (IP5).  

IP4 säger även att det är problematiskt om man vaggas in i en form av falsk trygghet 

gällande sin egen kompetensnivå. När det gäller socialtjänstens arbete med dessa 
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ärenden finns det alltså enligt IP4 en risk att man av olika anledningar överskattar sin 

egen kunskap. Någonting som i så fall innebär att man anser sig själv ha en tillräckligt 

god koll, när man i själva verket inte har det. I kombination med IP5:s resonemang om 

hur det krävs en viss grundläggande kompetens hos socialsekreterare för att kunna 

förhålla sig nyanserat och inte bokstavligt till sådana handlingsplaner kan dessa, 

förutsatt att de inte följs bokstavligt vid varje givet tillfälle och av någon med en 

grundläggande kunskapsnivå, fylla en mycket efterfrågad funktion. Men beroende på 

hur de tolkas och implementeras på operativ nivå så upplevs de både kunna göra skada 

och nytta beroende på situation, vilket också är i linje med den kritik som SKL (2017) 

riktar mot vissa kommuner.  

         Både SKL (2017) och SOU 2017:110 beskriver den eventuella spänning som 

råder mellan att å ena sidan bedriva ett gott förebyggande socialt arbete i samverkan 

med civilsamhället, vilket i mångt och mycket förutsätter att socialtjänstens arbete vilar 

på en individstödjande och demokratistärkande grund, samtidigt som det arbetet 

förväntas utgöra en informationskanal till polis och säkerhetspolis. För enbart åsikter, 

oavsett hur normbrytande dom än må vara faller inom den grundlagsskyddade yttrande- 

och åsiktsfriheten och bör inte föranledas av insatser (Socialstyrelsen 2016).  

Man ska fortfarande ha religionsfriheten. Men hur ska man veta vad som är vad 

egentligen liksom. Därför blir det svårare tror jag att se när det går från att bli för 

extremt avseende radikalisering till att det blir våldsbejakande (IP4).  

Detta är likt det som SOU 2017:110 tar upp gällande den balansgång som följer med 

socialtjänstens förväntade uppdrag att verka förebyggande mot radikalisering och VBE 

samtidigt som individens religions- och åsiktsfrihet respekteras. Enligt kommunallagen 

ska alla kommuninvånares grundlagsskyddade fri- och rättigheter respekteras och 

upprätthållas och enligt socialtjänstlagen så ska socialtjänstens verksamhet bygga på 

respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. Samtidigt så ska 

socialtjänsten arbeta förebyggande mot den våldsbejakande extremismen genom att 

tidigt identifiera risktecken. Det är därför problematiskt att arbeta enligt integritets- och 

demokratistärkande lagstiftning och samtidigt, med stöd av lokalt antagna 

handlingsplaner, balansera på gränsen till vad SKL benämner som en form av 

åsiktsregistrering (SKL 2017). Givet den svenska grundlagsstiftningen, 

sekretesslagstiftningen och forskning om radikaliseringsprocesser framgår det även av 

SOU 2017:110 att det finns skäl att förhålla sig kritisk till de handlingsplaner som 

instruerar första linjens personal att anmäla beteenden och åsikter som är radikala, även 
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i de fall där informationen inte är av direkt spårbar karaktär. Det positiva med 

handlingsplanerna är dock att de visar på en viss medvetenhet om dels problematiken, 

dels vikten av kommunens roll i det förebyggande arbetet (SOU 2017:110).  

         Ett annat  hinder gällande de lokala handlingsplanerna mot VBE är att de enligt 

IP1 och IP6 inte alltid är förankrade med de som ska implementera den i sitt dagliga 

arbete.  

Om man inte har varit delaktig i att utarbeta dessa handlingsplaner så är det klart 

att det blir ett visst avstånd och lite orealistiskt vad man kan göra (IP6).  

Av citatet så framgår det att IP6 önskar en större insyn och samverkan i framtagandet av 

de lokala handlingsplanerna för att det ska kunna genomföras realistiskt utifrån första 

linjens förutsättningar. Då mot bakgrund av saker som kanske inte direkt är kopplat till 

lagstiftning eller nationella målsättningar såsom t.ex. kommunens ekonomiska ramar.  

Vad som också blir problematiskt är att SÄPO är ganska måna om att skydda sin 

egen verksamhet och det är naturligt, vilket jag förstår. Det blir dock problematiskt 

för då får vi inte loss någon information som vi kan bygga vidare på. Det är inte 

helt lätt heller när vi ska släppa information sen tänker jag, men vi försöker vara 

behjälpliga (IP6).  

Sekretesslagstiftningen upplevs av IP1, IP4 och IP5 som ett eventuellt hinder i 

egentligen alla individärenden. Däremot så ansåg alla att samverkan med polis och 

skola var nödvändigt för att kunna säkerställa effektiva insatser. IP5 resonerade kring 

om lagstiftningen skulle behöva ändras för att göra informationsdelning med framför 

allt polisen mer friktionsfritt, men att det eventuellt skulle få andra konsekvenser 

avseende personlig integritet etc.  

I tveksamma fall så hade jag nog varit tvungen att bolla med en jurist på 

kommunen för jag tycker att det är svårt. Sedan vet vi ju att det finns ju möjligheter 

till informationsdelning trots rådande sekretess t.ex. när det gäller frågor som rör 

rikets säkerhet (IP4).  

Egentligen tror jag inte att sekretessen upplevs som ett så stort problem av 

socialsekreterare men däremot så tror jag att man förstår att man ibland skulle 

kunna släppa mer än vad man gör men för att kunna göra det så kanske man vill 

prata med någon annan för att vara på den säkra sidan (IP4). 
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Sekretesslagstiftningen kan alltså enligt ovanstående utgöra ett hinder, men kanske inte 

så pass omfattande att det upplevs som alltid närvarande. Likt IP4:s resonemang så 

beskriver även Herz (2016) hur den nuvarande sekretesslagstiftningen är tillräcklig för 

att samverkan och informationsdelning mellan myndigheter och kommunala 

förvaltningar kan, med få undantag, äga rum. Däremot så nyttjas sällan alla de 

sekretessbrytande bestämmelser som återfinns i lagen. Någonting som beror på 

okunskap och osäkerhet, vilket leder till att socialsekreterare eller annan 

förvaltningspersonal inte riktigt känner sig bekväma med att tillämpa reglerna fullt ut, 

av rädsla att göra fel (Herz 2016).                    

         Sekretesshinder och svårigheter är enligt IP5 i mångt och mycket centrerad kring 

just ärenden som rör komplexa frågor som berör flera olika myndigheter, t.ex. 

radikalisering och VBE. Men även då lagstiftningen utgör ett hinder så hade både IP1 

och IP5 i tveksamma fall rådfrågat en jurist. IP1 nämnde två-årsregeln, nämligen att 

socialtjänsten endast får delge polis sekretessbelagd information avseende försök till 

brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år (OSL 10 kap. 

23§). IP5 beskrev dock hur man på andra sätt skulle kunna komma runt sekretessen i de 

fall som rör just unga. Om en myndighet t.ex. skolan, hör av sig till socialtjänsten 

angående en upplevd oro så går det (om det är tveksamt om det finns laga grund för att 

nyttja en sekretessbrytande bestämmelse) att istället informera kontaktande myndighet 

om att:  

Ni borde kanske höra av er till polisen om ni är så pass oroliga för att ett brott ska 

vara på gång att ske (IP5).  

Utöver tveksamheter kring när socialtjänsten får delge annan myndighet information om 

en individ, uppdagas det i våra intervjuer även en annan lagteknisk oklarhet, då gällande 

om radikalisering eller risk för radikalisering i hemmet utgör skäl för ett s.k. 

omhändertagande.  

Det är en extremt svår fråga. Vad jag vet så finns det inte skäl till det i dagsläget, 

inte med den lagstiftningen som vi har idag eftersom att den unge inte har utfört 

något än. Då ser jag faktiskt inte hur det skulle kunna finnas skäl för ett LVU, eller 

hur ett sådant skulle hålla i förvaltningsrätten. LVU tar man aldrig på nått som kan 

ske, utan antingen tar man det omedelbart för att nånting sker. Man kan inte ta ett 

omedelbart omhändertagande för att man tror att nått kommer ske. Det går inte. I så 

fall gör man det mot bakgrund av en mer samlad bild (IP3).  
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IP3 står i enlighet med ovanstående citat för en restriktiv användning av tvångsåtgärder 

mot radikaliserade barn eller ungdomar, så länge det inte finns ytterligare påtagligt 

skadliga problem eller omsorgsbrister i hemmet. Någonting som uppenbart skiljer sig 

från IP6:s hållning i frågan om radikalisering i hemmet, utan någon annan synlig 

problematik eller omsorgsbrist, kan utgöra skäl för omhändertagande enligt LVU;  

Ja, det tycker jag, eller att det absolut är värt att pröva. Har man en ungdom som 

orkar vara stark nog att stå fast vid att med vår hjälp ta avstånd från allt det där, så 

är det värt. Jag kan inte tänka mig, för det är ju samma som med 

hedersproblematik, det finns ju liksom ingen förvaltningsrätt i världen som vågar 

riskera att inte gå på den linjen och det kan inte vi heller göra. Där är vi även 

tydliga med i samtal med föräldrar när dom säger att det vi vet inte stämmer. Vi 

kan ju liksom inte chansa, det kan vi aldrig göra utan vi måste gå på det (IP6).  

Om skillnaderna i förhållningssätt till LVU-lagstiftningen mellan IP3 och IP6 är 

representativa i en större omfattning är svårt att säga, men att det råder en tydlig 

diskrepans mellan dessa två är det ingen som helst tvekan om. IP1, som inte utesluter ett 

omhändertagande med stöd av LVU, verkar dock tillsynes befinna sig emellan IP3 och 

IP6 gällande i vilket skede som socialtjänsten kan ingripa. IP1 är företrädesvis mer 

återhållsam i relation till en alltför preventiv hållning vilket nedanstående citat tyder på;  

Ska vi omhänderta ett barn eller ungdom och placera eller kanske till och med sätta 

på SiS (statens institutionsstyrelse), så måste vi veta att ungdomen är radikaliserad, 

vi kan inte bara tro (IP1). 

Det finns i skrivande stund endast ett fåtal domar gällande just LVU och radikalisering i 

hemmet – utan att andra omsorgsbrister föreligger. Förvaltningsrätten i Göteborg 

(målnr: 3308–15) beslutade t.ex. den 14 april 2015 att upphäva socialnämndens 

omedelbara omhändertagande av en 17-årig pojke. Pojkens vårdnadshavare hade då 

kontaktat socialtjänsten mot bakgrund av att pojken uppfattats som aggressiv mot 

familjen, dragit sig undan, konverterat till islam och uttryckt en önskan om att åka till 

Syrien för att strida för Islamiska Staten (IS), vilket prickar av flera av de risktecken 

som Socialstyrelsen (2016) rekommenderar socialsekreterare att vara uppmärksamma 

på. Förvaltningsrätten ansåg dock att de uppgifter som socialnämnden presenterat och 

grundat sitt beslut på, inte utgjorde tillräcklig anledning för att pojken utsatte sin hälsa 

och utveckling för en konkret och påtaglig risk för att skadas. Varken den här eller 
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någon av de andra domarna är avgjorda i högsta instans vilket innebär att deras 

prejudicerande kraft minskar.  

         Bortsett från avsaknaden av prejudikat är LVU enligt Socialstyrelsen (2016) 

tillämplig om det föreligger missförhållanden kopplat till den unges miljö eller eget 

beteende. Dessa måste även utsätta den unge för en påtaglig risk för att dennes hälsa 

eller utveckling skadas och att den vård som krävs för att förebygga eller åtgärda 

missförhållandet inte kan ges på frivillig basis. Dessa missförhållanden behöver inte ha 

lett till en redan konstaterad skada, men risken för att skadan uppstår behöver vara 

påtaglig. Vård med stöd av LVU kan alltså bli aktuellt om ett barn eller ungdom löper 

en uppenbar risk för att begå brott eller befinner sig i riskzonen för att göra det, då på 

grund av att det ses som ett annat social nedbrytande beteende som är att anse som 

normavvikande. Det framgår av Socialstyrelsen (2016) att deltagande i VBE kan ses 

som en form av socialt nedbrytande beteende, vilket innebär att det i teorin borde finnas 

författningsstöd för att tillämpa LVU i situationer där ett barn riskerar att eller håller på 

att radikaliseras i hemmet i ett våldsbejakande syfte.  

Ungdomar kan vi styra med stöd av skyddslagstiftning i from av LVU. Vi kan 

placera dom ur sitt sammanhang liksom. Med vuxna kan vi inte det, de måste begå 

brott för att vi ska kunna skydda, eller för att vi ska kunna göra något (IP1). 

 

För vuxna så har vi helt enkelt inte samma lagtekniska möjligheter, så fort dom 

fyllt 18 år så kan t.ex. inte skolan anmäla oro (IP5).  

Ovanstående citat beskriver förutsättningarna för att vidta åtgärder med stöd av 

socialtjänstlagen. Både IP1 och IP5 tar upp hur möjligheterna drastiskt minskar för unga 

vuxna, när det inte finns några barn inblandade. Enligt Socialstyrelsen (2016) så kan 

åtgärder i form av orosanmälan, föräldrastöd och LVU initieras för någon som är under 

21, men att det, om individen är över 21 år gammal, inte finns särskilt mycket att göra 

eftersom att lagstiftningen då är frivillig. Gällande individer över 21 år så har 

socialtjänsten rätt att ta kontakt, motivera till att ta emot stöd och hjälp, men om den 

enskilde inte samtycker så kan socialtjänsten inte inleda en utredning.  

         Den kompetensutveckling som riktas mot socialtjänstens personal har enligt SKL 

(2017) som sitt huvudsakliga syfte att hjälpa dem att identifiera och upptäcka 

radikaliseringsprocesser, vilket också är den kunskap som är mest efterfrågad. IP2 

besvarar frågan om vilken kunskap hen helst skulle vilja ha för att bättre kunna arbeta 

med frågor som rör radikalisering och VBE;  
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Jag tycker det saknas en djupare förståelse för hur olika indikatorer kanske också 

på vad kan vara indikatorer på att det är på väg att barka åt det hållet men också 

kanske mera vilka mekanismer det finns i de här grupperingarna (IP1). 

 

Hur oroliga ska vi vara för det liksom. Är det bara någonting som bara sker utanför 

Sveriges gränser eller finns det här med liksom. Men också ända ner till hur vi 

identifierar det, kartlägger det och hur vi ska arbeta med det. Ska vi jobba 

förebyggande och i så fall på vilket sätt (IP2). 

Både IP1 och IP2 tar upp behovet av kunskap kring bl.a. kartläggning av problematiken, 

riskindikatorer, mekanismer och vilka förebyggande insatser som är effektiva. I 

majoriteten av landets alla kommuner så är frågan om radikalisering och VBE enligt 

Socialstyrelsen (2016) sällan förekommande, medan det i andra mer utsatta kommuner 

bedrivs ett intensivt och systematiskt arbete. För att kunna hantera komplexiteten i den 

problematik som följer av radikalisering och VBE är det viktigt att det finns god och 

praktiskt applicerbar kunskap att tillgå, vilket mycket väl kan ses som än mer relevant 

för mindre kommuner som sällan kommer i kontakt med problematiken (Socialstyrelsen 

2016). Vilket också är ett behov som även den nationella samordnaren (2016) har 

uppmärksammat och betonar vikten av att i en högre grad än tidigare sprida betydligt 

mer kvalificerad kunskap till första linjens personal. 

         Enligt Herz (2016) finns det dock en risk med att se radikalisering och VBE som 

något som måste bemötas med specialistkompetens, eftersom att det kan leda till att 

osäkra eller oerfarna socialsekreterare intar en alltför passiv position med rädsla för att 

göra fel. Det kan också leda till ett ökat stigma och alienation till de personer som 

faktiskt är i behov av stöd eller hjälp, vilket i så fall skulle innebära att 

spetskompetensutbildningar mycket väl skulle kunna vara kontraproduktiva.  

         IP4 tar upp behovet av spetskompetens men poängterar också vikten av att genuint 

vilja förstå problematiken, eftersom att det är svårt att utbilda bort en kunskapslucka 

kopplat till ett problem som man i grund och botten inte förstår, exempelvis religiös 

VBE. IP4 nämner även kompetensbristen som ett hinder i arbetet, men syftar snarare på 

bristen på insikt om sin egen kompetens som ett hinder för ett effektivt arbete mot 

radikalisering och VBE. På frågan om hen anser sig ha tillräckligt god kunskap för att 

självsäkert kunna handlägga ärenden kopplat till olika former av extremism blir svaret 

”ja”, vilket dock enligt denne är att anse som ett problem; 
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Jag känner att det här är nog problemet – att jag skulle säga typ att jag har rätt bra 

koll. Och det är det som är problemet. För jag tror inte vi har så bra koll som vi tror 

och det är ju precis det. Att vi känner att ändå utgår ifrån att det vi kan är 

tillräckligt. (IP4) 

Citatet belyser IP4:s resonemang om det problematiska med att vaggas in i en form av 

falsk trygghet gällande sin egen kompetensnivå. När det gäller socialtjänstens arbete 

med dessa ärenden finns det alltså enligt IP4 en risk att man av olika anledningar 

överskattar sin egen kunskap. Någonting som i så fall innebär att man anser sig själv ha 

en tillräckligt god koll, när man i själva verket kanske inte har det.  

 

8.4 Socialtjänsten i en föränderlig värld 

Underteman till detta huvudtema är; ”Influenser av extern påverkan” och 

”Förhållningssätt gentemot extern påverkan”. Här behandlas synen på socialtjänsten 

som en verksamhet under förändring och hur detta påverkar respondenternas 

yrkespraktik.  

8.4.1 Influenser av extern påverkan 

Vid flertal av intervjuerna nämnde deltagarna hur de anser att socialtjänsten som 

organisation påverkas av externa aktörer och omständigheter och att det i sin tur kan 

leda till att man får anpassa sitt arbetssätt till rådande lagstiftning och politiska 

påtryckningar. IP1 nämnde att för två år sedan skulle socialtjänsten hjälpa alla barn och 

ungdomar som kom med flyktingvågen att få bostad, men att den stramare 

migrationspolitiken nu har gjort att man släppt ansvaret för många av de här 

individerna. Denna förändring i socialtjänstens arbetssätt kan enligt IP1 leda till att det 

finns grupper av människor som i princip lever utan tillgång till samhället. Det är inte 

enbart socialtjänstens arbetssätt som påverkas av den nya migrationspolitiken utan även 

socialtjänstens tillgång till ekonomiska resurser menar IP3. Enligt IP3 så har 

förändringen i migrationspolitiken gjort att kommunerna får cirka 60% mindre 

ekonomiska resurser per ensamkommande asylsökande, vilket i sin tur leder till att man 

är restriktiv till vem som får en insats; 

Alla kommuner lever nog under samma hotbild kring ekonomi sen det beslutet. 

Man försöker så långt som möjligt begränsa placeringar i familjehem eller HVB-

hem för att spara pengar o då förstår ni själva att ett ämne som, eller en grupp av 

människor som inte utgör nått problem eller så, skulle man inte satsa det på (IP3). 
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Utifrån ovanstående citat så framgår det att externa påtryckningar i form av mindre 

ekonomiska resurser påverkar socialtjänsten i Alvestas möjligheter att erbjuda insatser 

och att man i första hand erbjuder insatser till de man har identifierat kan utgöra ett 

problem.  

         De individer som kommer i kläm till följd av socialtjänstens omprioriteringar till 

följd av extern påverkan kan komma att i framtiden utgöra en riskgrupp för att 

radikaliseras eller involveras inom VBE menar IP1. IP1 beskriver en grupp 

ensamkommande ungdomar som har fått sin ålder uppskriven och därmed faller utanför 

socialtjänstens ansvarsområde;  

Vi har varit tydliga att de inte är vårat ansvar. De har varit vårat ansvar men nu är 

de inte vårat ansvar. Och där tänker jag att det är absolut en sån miljö som är 

väldigt enkel att rekrytera i så där och det är en sån grupp som vi håller koll på men 

vi inte aktivt gör nånting på nåt sätt egentligen (IP1). 

Enligt oss så exemplifierar detta citat hur socialtjänsten i Kumla, till följd av externa 

påtryckningar, har fått frånsäga sig ansvaret för en grupp människor som nu i sin tur 

enligt IP1 löper risk för att radikaliseras eller rekryteras till våldsbejakande eller 

extremistiska grupperingar.  

 

8.4.2 Förhållningssätt gentemot extern påverkan 

Som en följd av extern påverkan (exempelvis politiska beslut och riktlinjer från den 

nationella samordnaren) har många kommuner valt att ta fram handlingsplaner som ska 

tydliggöra hur respektive kommun tänker arbeta kring frågor som rör radikalisering och 

VBE. Dessa handlingsplaner ska då sedan ligga till grund för hur den enskilda 

socialsekretaren eller enhetschef arbetar med dessa frågor och erbjuda klarhet i hur man 

ska agera i sin yrkesroll. Genom dessa handlingsplaner synliggörs kommunens formella 

hållning i frågan. IP1 kände inte till att en sådan handlingsplan fanns i Kumla kommun 

förrän hen förberedde sig inför studiens intervju. Enligt IP1 så är den inte alls förankrad 

inom socialtjänstens interna organisation och säger:  

Sen jag började så har jag inte hört talas om den en enda gång och då sitter jag med 

i ledningsgruppen på IFO (individ- och familjeomsorgen). Så den är absolut inte 

nerarbetad inom vår verksamhet… Jag tänkte att jag inte visste om att den fanns. 

Jag tror inte att de andra heller visste. Jag har inte fått några indikationer på det 

(IP1).  
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Detta kan anses vara anmärkningsvärt med tanke på att IP1 är enhetschef och verksam i 

en kommun som formellt har antagit en handlingsplan mot radikalisering och VBE. 

Utifrån sin roll som enhetschef borde IP1 vara informerad om kommunens formella 

hållning i frågan. Om IP1 och övriga anställda inte har kännedom om handlingsplanen 

då kan de omöjligtvis agera och anpassa sitt arbete utefter den. Svårigheten med detta 

blir att den enskilda medarbetaren på så sätt inte känner till vad som förväntas av den. 

Det är svårt att peka på varför det har blivit så i det här fallet, men baserat på IP1 och 

IP2:s resonemang så verkar det som att isärkoppling har skett mellan organisationens 

formella struktur och den faktiska utformningen. Handlingsplanen i Kumla kommun har 

inte haft någon som helst inverkan på socialtjänstens dagliga verksamhet enligt IP1. 

Därav uppfylls Boxenbaum & Jonssons (2008) definition av isärkoppling, nämligen att 

organisationen på ytan har anpassat sig efter externa påtryckningar men inte 

implementerat förändringen i praktiken. IP2 som är verksam inom samma kommun 

kände inte heller till handlingsplanen men välkomnar tydliga direktiv:  

Jag tycker att det som står där är tydligt gällande vilka insatser vi kan ge och dom 

låter ju rimliga (IP2).  

Till skillnad från de förstnämnda intervjupersonerna så är IP3 verksam i Alvesta 

kommun som inte har någon lokal handlingsplan att förhålla sig till. IP3 anser inte att en 

handlingsplan framtagen på kommunalnivå hade hjälp till hens dagliga arbete på grund 

av att IP3 inte har kommit i kontakt med vare sig radikalisering eller VBE. IP3 är dock 

öppen för att jobba efter en handlingsplan om förekomsten av problematiken blir mer 

omfattande och påtaglig:  

Om det är så att radikalisering skulle vara nånting som förekommer ofta i Alvesta 

kommun, och vi hade haft det som nummer tre på listan av saker som vi arbetar 

mest med, då hade det hjälpt med nån typ av handlingsplan eller nån typ av rutin. 

Om det är så att man på nationell nivå gjort en bedömning att det behövs (IP3).  

Enligt den nationella samordnaren (2016) så är samtliga kommuner delaktiga i det 

förebyggande arbetet mot VBE och påtalar vikten av att ta fram lokala handlingsplaner. 

Det är tänkvärt att IP3 hade välkomnat en handlingsplan om radikalisering och VBE 

hade varit ett mer oftare förekommande problem i Alvesta kommun.  
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8.5 Sammanfattning  

Studiens empiri presenterades utifrån fyra olika huvudteman; ”Förståelse och 

resonemang”, ”Socialtjänstens arbete för att motverka radikalisering och VBE”, 

”Hinder och svårigheter” samt ”Socialtjänstens roll i en föränderlig värld”.  

         Resultatet kopplat till det första temat visar att flera av studiens deltagare anser att 

radikalisering är en form av process som sedan leder till att individen engagerar sig i 

våldsbejakande miljöer. Respondenterna belyser också hur radikalisering inte enbart 

måste ske i grupp, utan kan också ske som en form av självradikalisering. De flesta 

beskriver radikalisering och VBE som ett sekundärt symptom på någonting annat, t.ex. 

psykisk ohälsa eller utanförskap. Det förefaller sig därför inte vara särskilt konstigt att 

nästintill alla deltagare har identifierad internet, psykisk ohälsa och missbruk som 

uppenbara riskmiljöer och att radikaliserade individer är svåra att upptäcka och blir 

därför sällan föremål för socialtjänsten. 

         Resultatet från det andra huvudtemat visar på att kommunens fältverksamhet och 

samverkan med skola spelar en stor förebyggande roll, vilket är anledningen till att de 

flesta kommuner i studien har etablerade kontakter med just skol- och 

fritidsverksamheten. Funktionell familjeterapi, familjebehandling och andra 

familjestärkande insatser beskrivs som adekvata i kombination med individuella samtal 

som ska syfta till att utmana individens extremistiska åsikter anses vara betydelsefulla. I 

de fall där familjen är orsakerna till problematiken nämns egentligen ingenting annat än 

omhändertagande enligt LVU, placering, skyddat boende.  

         Av resultatet kopplat till det tredje huvudtemat så är den samlade bedömningen att 

det finns en rad olika hinder och svårigheter i arbetet mot radikalisering och VBE - 

vissa kopplat till juridik och sekretess, vissa till kompetens och andra till samverkan. 

Sekretesslagstiftningen är enligt flera deltagare inte ett strukturellt hinder, men att 

kunskap om hur den ska tolkas och praktiskt appliceras i dessa frågor leder till 

osäkerhet. Socialtjänstens ansvar och roll beskrivs av flera deltagare som oklar eftersom 

att arbetet upplevs vara en polisiär angelägenhet, eller i vart fall med tydligare 

kopplingar dit än till socialtjänsten. Nästan alla respondenter likställer radikalisering 

och VBE med vilken form av social problematik som helst, samtidigt som behovet av 

särkompetens i flera avseenden tydligt poängteras. Det råder också stora skillnader i hur 

kommunerna ser på om radikalisering som fristående problematik utgör skäl för LVU. 

         Under huvudtema fyra, nämner vi hur flera respondenter anser att socialtjänsten 

som organisation påverkas av externa krafter och omständigheter. Detta leder sedermera 
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till att man blir tvungen att anpassa sitt arbetssätt till rådande lagstiftning och politiska 

påtryckningar, vilket de lokala handlingsplanerna är ett exempel på. Dessa är dock inte 

alltid förankrade med första linjens personal som ska applicera handlingsplanen i sin 

yrkesvardag.  

 

9 Diskussion 

Det här avsnittet innehåller resultatdiskussion, vilket är en diskussion av resultatet och 

analysen i relation till studiens syfte och frågeställningar men kommer även att 

innehålla en mer ingående diskussion kring vissa centrala aspekter som framkommit i 

uppsatsen. Avsnittet avslutas med ett kort segment om förslag på vidare forskning.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka vilka lagtekniska och 

proffesionsrelaterade hinder och svårigheter som eventuellt följer med socialtjänstens 

roll i arbetet mot radikalisering och VBE samt undersöka och förstå hur enskilda  

socialsekreterare och enhetschefer vid socialtjänsten ser på dels fenomenet 

radikalisering och VBE, dels på sin roll i arbetet med att förebygga och motverka det. 

För att uppnå syftet togs tre centrala frågeställningar fram som sedermera besvarats med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare och enhetschefer vid 

socialtjänsten i fyra olika kommuner. Studiens resultat påvisade att radikalisering och 

VBE är svår-orienterad mark för socialsekreterare och enhetschefer. Resultatet visar att 

det råder en viss konsensus gällande en del centrala aspekter om t.ex. synen på 

radikalisering och VBE som en form av social problematik och tanken om att 

socialtjänstens sammantagna roll och mandat i frågan inte är självskriven. Framför allt 

eftersom att det brottsbekämpande och brottsförebyggande ansvaret åligger andra 

myndigheter, exempelvis polisen och är således inte heller en uppenbar angelägenhet 

för socialtjänsten.  

         Mot bakgrund av studiens två första frågeställningar gällande synen på 

radikalisering och VBE samt vilka insatser de olika kommunerna kan erbjuda individer 

och anhöriga, framkommer det en hel del intressanta resonemang. Samtidigt som 

nästintill alla respondenter ser på radikalisering och VBE som likställt med mer ordinär 

social problematik, betonas också behovet av särskild utbildning och spetskompetens 

för att kunna förebygga, identifiera och arbeta för att motverka det, vilket för oss låter 
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motsägelsefullt. För om problematiken nu hade varit lika uppenbart likställd med t.ex. 

missbruk eller psykisk ohälsa som respondenterna vill hävda, så borde enligt oss inte 

socialtjänstens ansvar, legitimitet och mandat i frågan kantas av fullt så många 

frågetecken och tveksamheter. Behovet av kunskap och kompetensutbildning för att 

bättre kunna identifiera, kartlägga och motverka det borde inte heller ha varit lika 

omfattande som det tillsynes verkar vara.  

         Vi tolkar respondenternas syn på radikalisering och VBE i relation till annan mer 

traditionell problematik som att det råder en viss implicit önskan hos dessa om att 

radikalisering och VBE går att likställa med den sociala problematik som socialtjänsten 

är mest vana vid att hantera. Detta för att den kompetens som man som socialsekreterare 

eller enhetschef har att förlita sig på ska vara applicerbar på ett relativt nytt och okänt 

ansvarsområde. Men också för att kommunens arbets- och samverkansstruktur ska 

fortlöpa friktionsfritt även under förändrade omständigheter och att de insatser som 

kommunen erbjuder ska vara fortsatt effektiva och tillämpliga. För om radikalisering 

och VBE likställs med all annan social problematik så betyder det att allt lokalt 

förebyggande arbete kan fortsätta utan kurskorrigering. Vi har inte hittat någon tidigare 

forskning som uttryckligen bekräftar eller avfärdar radikalisering och VBE som 

någonting som borde särskiljas från annan social problematik. Därför är det svårt att 

med säkerhet säga om det skulle vara eller inte vara försvarbart att helt särbehandla 

frågan.  

         Synen på radikalisering och VBE som fenomen har stor bäring på hur 

kommunerna väljer att tackla frågan. Är socialtjänsten av uppfattningen att detta enbart 

är en polisiär angelägenhet så kommer antagligen utbudet av förebyggande och 

behandlande insatser att vara tunt. När det gäller just utbudet av insatser så spelar 

troligtvis även socialtjänstlagen en central roll. Gällande ärenden som socialtjänsten är 

vana vid att hantera och har mycket kunskap om så är den väldigt tacksam att förhålla 

sig till beroende på dess ramutformning. Däremot anser vi att den snarare leder till en 

ökad osäkerhet i ärenden där socialtjänsten dels saknar en tydlig uppfattning om vad 

som faller inom ens eget ansvarsområde, dels vilka insatser som myndigheten förväntas 

erbjuda. Detta eftersom att bristen på juridisk inramning istället då riskerar att leda till 

en ännu mer utpräglad känsla av osäkerhet eftersom att lagen inte poängterar varken hur 

eller ens vilka insatser som kommunen förväntas erbjuda.  

         Gällande just insatser så är det viktiga enligt oss att, förutom en mer tydlig 

ansvarsfördelning mellan polis och socialtjänst, ta reda på vilka insatser och vilka 
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metoder som faktiskt ger resultat. Kanske ger redan existerande metoder ett mycket gott 

behandlingsresultat, vilket de flesta av studiens respondenter verkade tro. Enligt IP4 så 

måste man dock troligtvis själv vara religiös för att på riktigt kunna förstå hur pass djupt 

rotad en religiöst grundad ideologi kan vara och vad den kan förmå en människa att 

göra. Mot bakgrund av det så anser vi att det mycket väl kan finnas en viss komponent 

av aningslöshet och önsketänkande när socialsekreterare väljer att, baserat på sin egen 

magkänsla, helt okritiskt och utan närmare eftertanke likställa den religiösa formen av 

extremism med de andra och sedermera beteckna VBE som en form av normbrytande 

beteende likt ett missbruk. Att möta vänster- och högerextrem retorik och problematik 

är, baserat på respondenternas svar, mer vanligt än att möta en religiös sådan, vilket är 

ett sentiment som liknar den statistik som SOU 2016:92 presenterar. Går det då 

verkligen att med en hög grad av säkerhet möta den religiösa formen av extremism på 

samma sätt som den vänster- och högerextrema om inte beprövad erfarenhet talar för 

det? Går det verkligen att på samma sätt som med missbruk och psykisk ohälsa, 

samtalsbehandla bort djupt rotad religiös ideologisk övertygelse? Om svaret mot 

förmodan skulle vara ett rungade ”ja”, skulle detta då vara en rättssäker och försvarbar 

insats mot bakgrund av den enskildes grundlagsskyddade religionsfrihet? Kan man ens 

utbilda och träna socialtjänstens personal i att leta efter och upptäcka mätbara attribut i 

radikaliseringsprocessen utan att dels behöva särbehandla problematiken jämfört med 

t.ex. missbruk, och dels förändra socialsekreterarens och socialtjänstens traditionellt sätt 

individstödjande och demokratifrämjande roll åt ett mer säkerhets- och 

underrättelseorienterat håll. Svaret på den frågan är komplex och långt ifrån självklar, 

som kräver en studie bortom kandidatnivå för att ta reda på. 

         Ett eventuellt hinder som härstammar från otydlig ansvarsfördelning och som kan 

uppstå i kommuner med ingen eller liten erfarenhet av myndighetssamverkan i dessa 

ärenden är avsaknad av operativ flexibilitet och snabb ärendehandläggning. Det finns en 

diskrepans mellan uppdragets natur och den långsamma administrativa gången som den 

kommunala strukturen vanligtvis har. För att kunna hantera dessa komplexa och svåra 

frågor så anser vi att det är nödvändigt med ett mycket snabbt arbete som troligtvis inte 

kan hanteras inom ramen för den ordinarie kommunala strukturen, framför allt för 

mindre kommuner och kommuner som helt eller delvis saknar erfarenhet.  

         Det var något förvånande att socialtjänsten i många kommuner har en 

förhållandevis reaktiv syn på radikalisering och VBE. Enligt några av våra respondenter 

informeras inte allmänheten aktivt om att radikalisering och VBE är ett område som 
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socialtjänsten kan hjälpa till med trots att man gör bedömningen att det finns grogrund 

för radikalisering och VBE inom kommunen. Det väcker frågan om hur exempelvis 

anhöriga som är oroliga för någon ska veta att socialtjänsten har möjlighet och 

kompetens att hjälpa till. En till synes enkel lösning som vi tror hade hjälpt hade varit 

att ta fram informationsblad och/eller publicera på socialtjänstens hemsida vart man ska 

vända sig till om man behöver hjälp och stöd gällande radikalisering och VBE. 

         Det finns en risk att socialsekreterares kompetensbrist kring identifikatorer, 

mekanismer och författningsstöd/rättsläge för insatser i kombination med en upplevd 

otydlighet i ansvarsfördelning med framför allt polisen - mycket väl kan leda till att 

vissa kommuner antar en betydligt mer reaktiv hållning i frågan än vad som är 

försvarbart. Istället avvaktar man tills problematiken är så pass uppenbar att ett 

omedelbart omhändertagande enligt LVU är det enda alternativet. Ett exempel är IP3s 

resonemang kring hur radikalisering som fristående problematik är en polisiär 

angelägenhet och att det troligtvis endast är en social sådan om det efterföljs av annan 

påtaglig social problematik. Det faktum att det måste finnas så pass påtagliga 

riskidentifikatorer hos den unge (köpt ett automatvapen och en flygbiljett till Syrien) för 

att LVU, av vissa kommuner, ska uppfattas som skäligt pekar på komplexiteten när 

spännvidden mellan socialsekreterares syn på ämnet som en angelägenhet för 

socialtjänsten sträcker sig milslånga.     

         Studien har även visat att det råder delade meningar om hur pass användbara 

kommunens handlingsplaner är för första linjens personal. Ingen av respondenterna från 

Kumla kommun kände inte till att man hade en handlingsplan överhuvudtaget. Det 

väcker frågor om vilka dessa handlingsplaner är framtagna för och av vilka anledningar, 

speciellt i de fall där de av första linjens personal anses vara orealistiska att 

implementera. En officiell, kommunal handlingsplan bör enligt oss tydligt visa på hur 

kommunen, socialtjänsten och övriga aktörer aktivt jobbar för att motverka 

radikalisering och VBE. För oss låter det rimligt att en sådan handlingsplan är väl 

förankrad hos bl.a. socialsekreterare och enhetschefer vid socialtjänsten och realistiskt 

anpassat till varje kommuns enskilda ekonomiska situation. Om den inte är det så ställer 

vi oss tveksamma till vad den fyller för funktion.  

         Utifrån det presenterade materialet anser vi att studiens syfte har uppnåtts, då vi 

har fått en klart ökad kunskap om socialtjänstens, socialsekreterarnas och 

enhetschefernas roll i arbetet mot radikalisering och VBE och vilka lagtekniska och 

professionsrelaterade hinder och svårigheter som följer av det arbetet.  
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9.2 Förslag på vidare forskning 

Vi anser att det behövs mer svensk forskning kring vilka faktorer som bidrar till att 

vissa individer blir radikaliserade. Kännedom om detta kan leda till att socialtjänsten 

kan anpassa sina insatser och tidigare agera mot individer i riskzonen. Det finns likaså 

ett stort behov av kunskap kring vilka insatser som fungerar och hur de praktiskt ska 

genomföras. Vi har vid framtagandet av den här studien inte kunnat hitta någon svensk 

forskning som specifikt fokuserar på avhoppare från våldsbejakande eller extremistiska 

grupperingar. Vilka faktorer bidrog till att de valde att lämna radikalisering och VBE? 

Hur skiljer sig de faktorerna jämfört med faktorer som bidrar till att man lämnar 

”vanlig” kriminalitet?  
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VI 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide   

 

Bakgrund 

H: Berätta om dig själv och dina arbetsuppgifter 

• Hur länge har du jobbat som socialsekreterare? 

  

Allmän kunskap om radikalisering/VBE 

H: Vad innebär radikalisering och VBE för dig?  

H: Anser ni att ni har förutsättningar för att verka mot både radikalisering och VBE i 

eran kommun? 

H: Hur ökar ni kunskaperna på din arbetsplats kring fenomenet radikalisering och VBE 

hos första linjens personal (socialsekreterare)   

• Kan du beskriva hur den lokala lägesbilden av omfattningen av radikalisering 

och VBE ser ut i din kommun? Hur har ni kommit fram till den lokala 

lägesbilden? 

• Kan du beskriva några potentiella riskmiljöer för rekrytering och VBE i 

kommunen?  

• Hur ofta gör ni en lägesbild av den lokala situationen? 

• Vilken kunskap tycker Du saknas? 

 

Kunskap kring kommunens handlingsplan  

H: Hur väl känner Du till kommunens handlingsplan mot VBE? 

• Har ni någon metod eller några verktyg som stöd för att samtala med 

riskindivider om involvering eller risk för involvering i VBE?  

• Hur berör den handlingsplanen eran verksamhet och ditt dagliga arbete? 

 

Organisationsstruktur 

H: Till vem vänder Du dig om du behöver hjälp att hantera ett ärende gällande 

radikalisering och/eller VBE? 

• Finns det personer med särskilt ansvar att bevaka frågan om VBE och erbjuda 

stöd till personal som kommer i kontakt med problemet? 
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Förebyggande arbete 

H: Hur ser det förebyggande arbetet mot radikalisering och VBE ut i er kommun?  

H: Hur förmedlas information om socialtjänstens insatser till de som kan vara särskilt 

sårbara för att radikaliseras och till anhöriga i eran kommun?  

 

Upptäcka/agera 

H: Hur arbetar socialtjänsten i din kommun med att upptäcka VBE? 

H: Vilka framgångsfaktorer har ni identifierat i arbetet med individer som vill lämna 

destruktiva miljöer? Vilka svårigheter har ni identifierat? 

H: Vilka biståndsinsatser kan ni erbjuda till individer/anhöriga som har ett stöd- eller 

hjälpbehov kopplat till VBE som dom inte kan tillgodose själva?  

H: Har du i din yrkesroll kommit i kontakt med radikalisering och/eller VBE? Hur 

hanterade Du det då? ( Kan leda in på etiska, juridiska, professionsrelaterade problem ) 

• Om nej: Hur tror du att du hade agerat? 

 

Etiska svårigheter/utmaningar 

H: Reflektera kring skillnaden mellan åsikt och handling – i vilket skede kan 

socialtjänsten behöva ingripa och i så fall hur?  

• Hur hanterar du själv i din yrkesroll någon som uttrycker våldsbejakande 

extrema åsikter? 

• Vad gör du om det är ett barn, en ung vuxen eller en förälder som uttrycker 

extremistiska åsikter?  

 

Juridiska svårigheter/utmaningar 

H: Hur samverkar socialtjänsten med andra myndigheter/aktörer inom civilsamhället? 

• Har ni tydliga rutiner för hur ni samverkar? 

• I vilket skede kontaktar ni polis/säkerhetspolis vid misstanke om att en individ 

är radikaliserad eller på annat sätt involverade i VBE? 

 

Professionsbaserade svårigheter 

H: Vilka förutsättningar har du som handläggare för att skapa tillit och förtroende till 

individer som riskerar att involveras i eller redan är involverade i VBE? 
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H: Vilka potentiella svårigheter i det relationsbyggande arbetet med individer som 

riskerar att involveras i eller redan är involverade i VBE kan det finnas enligt dig?  

• Skiljer sig handläggningen av ett ärende kopplat till VBE från handläggningen 

av andra för socialtjänsten mer vanliga ärenden, såsom t.ex. missbruk, 

kriminalitet eller familjeproblem. I så fall på vilket sätt? Hur bör man förhålla 

sig till dessa? 

 

Avslut 

Är det något mer du vill tillägga? Är det ok att vi återkommer om vi behöver 

kompletterande uppgifter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 

 

 

Bilaga 2 – Informationsbrev 

 

Hej!  

Våra namn är Jan Zelechowski och Ludwig Turesson och vi läser till socionomer på 

Linnéuniversitet i Växjö. Just nu håller vi på och skriver vårt examensarbete som är en 

explorativ studie om socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande 

extremism. Vårt examensarbete syftar till att undersöka vilka etiska, juridiska och 

professionsrelaterade problem som följer med socialtjänstens roll i arbetet mot 

radikalisering och våldsbejakande och hur enskilda socialsekreterare förhåller sig till 

dessa problem.  

 

Utifrån studiens syfte skulle vilja intervjua Dig som har erfarenhet av att jobba med 

dessa frågor. Intervjuerna beräknas ta mellan 40–60 minuter och genomförs på din 

arbetsplats eller annan avskild plats som Du väljer. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare förklaring. Största möjliga 

konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av 

materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare. Inga enskilda individer kommer att kunna identifieras i det färdiga 

examensarbetet.  

 

Har du några frågor är Du varmt välkommen att kontakta oss!  

 

Studieansvariga: 

Jan Zelechowski                   

073–6xxxxxx 

jzelf09@student.lnu.se 

  

Ludwig Turesson 

072–2xxxxxx 

lt222ew@student.lnu.se 

 

Ansvarig handledare: 

Anders Lundberg 

mailto:jzelf09@student.lnu.se
mailto:lt222ew@student.lnu.se
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Universitetslektor  

073–8xxxxxx 

anders.lundberg@lnu.se 

 


