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Sammanfattning 

Våldsbejakande extremism utgör det största hotet mot säkerheten i dagens samhälle. Skolan 

har inte ett uttalat uppdrag i det brottsförebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Skolan som arena och utbildning är dock viktiga faktorer för att förebygga att barn och 

ungdomar involveras i våldsbejakande extremism. Därav har skolpersonalen en betydelsefull 

uppgift. Studiens syfte var att belysa skolpersonals behov av att förhålla sig till och hantera 

våldsbejakande extremism i skolan. Studien utgörs av en kvalitativ metod i form av sex 

semistrukturerade intervjuer, där empirin analyserades via en kvalitativ innehållsanalys. 

Studiens teoretiska utgångspunkt var hälsoteorierna Känsla av Sammanhang (KASAM) och 

Krav/kontroll/stödmodellen (KKS) samt den pedagogiska utgångspunkten Normkritisk 

pedagogik. Analysen resulterade i tre kategorier som utgör studiens resultat och speglar 

studiens syfte; Skolpersonal är i behov av att minska osäkerheten, Skolpersonal är i behov av 

ökat stöd och Skolpersonal är i behov av kunskap. Studiens slutsats är att skolpersonalen är i 

behov av att minska osäkerheten över att uttrycka sig fel och våga föra dialog med eleverna. 

Skolpersonalen är även i behov av ökat stöd i form av samarbete med aktörer, ta del av en 

handlingsplan och mer resurser. Skolpersonalen är likaså i behov av mer kunskap om 

våldsbejakande extremism, det demokratiska uppdraget samt vad lagen säger. Slutligen är de i 

behov av bättre information och riktlinjer om hur de ska agera när en elev riskerar att 

involveras i våldsbejakande extremism.  
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Abstract 

The violent extremism represents the greatest threat towards the society of today. The school 

does not have an explicit assignment in the crime prevention work against violent extremism. 

The school and education, are important factors in preventing children and young people from 

being involved in violent extremism. Because of this, the school staff has an important task. 

The aim of this study was to shed light on school staff need to relate to and manage violent 

extremism in school. This study is conducted by having a qualitative method with six semi-

structured interviews, where the empirical information is analysed with a qualitative analysis. 

Further, the theoretical starting point is the theory of health known as Sense of Coherence 

(SOC) and Job- demands- control-support-model (JDCS), as well as Norm-critical pedagogy. 

Three categories could be found from the analysis. The personnel are in need of reducing 

uncertainty, The personnel are in need of increased support and The personnel are in need of 

knowledge. The conclusion is that school staff are in need of reducing uncertainty about 

expressing themselves wrong and dare to engage in dialogue with students. School staff are 

also in need of increased support in the form of collaboration with actors, access to an action 

plan and more resources. The school staff is also in need of more knowledge about violent 

extremism, the democratic mission and what the law says. Finally, they need better 

information and guidelines on how to act when a student risks being involved in violent 

extremism. 
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1. Introduktion 

Terrorhotnivån i Sverige har ökat under år 2018 och befinner sig idag på nivå tre på den 

femgradiga skalan (Nationellt centrum för terrorhotbedömning, 2018). Hotet mot Sverige har 

ökat samtidigt som säkerheten har försämrats i denna del av världen de senaste åren. För både 

Sverige, EU och FN utgör våldsbejakande extremism samt organiserad brottslighet det största 

hotet mot säkerheten i dagens samhälle, vilket gör att dessa fenomen är av högsta prioritet för 

säkerhetspolisen (Institutet för framtidsstudier, 2018). Våldsbejakande extremism omfattar 

grupperingar i form av islamistisk-, vänster – och högerextremism som talar för eller är 

beredda att använda våld för att åstadkomma förändringar. Motiven för våldsbejakande 

extremism pekas ut som frustration mot aktuella samhällsförhållanden, politiska och religiösa 

motiv eller ideologiska åsikter och idéer (Sivenbring, 2017). Det är däremot inte olagligt att 

samordna sig, yttra sig och bära eller stå för åsikter som avviker från ett demokratiskt 

samhälle. Det är inte förens individen faktiskt utövar våld på grund av sitt missnöje, i hopp 

om en förändring, vi kan relatera till våldsbejakande extremism (Barnombudsmannen, 

2018a).  

 

Att bo i ett socialt utsatt område, ha våld i sin närhet, uppleva utanförskap samt att misslyckas 

i skolan är riskfaktorer som uppmärksammats för barn och ungdomar som organiseras i 

våldsbejakande extremism (Aasgaard, 2017). Enligt Skolverket (2018a) har inte skolan ett 

uttalat uppdrag i det brottsförebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Dock är 

utbildning och skola viktiga faktorer för att förebygga att barn och ungdomar involveras i 

våldsbejakande extremism. I detta avseende har skolpersonal en viktig uppgift (Skolverket, 

2018a). För att alla elever ska ha förutsättningar till att uppnå kunskapsmålen samt utvecklas 

socialt och emotionellt i en lärande miljö, bör skolpersonalen tillämpa ett psykosocialt arbete i 

skolan (Skolverket, 2018a). Sveriges riksdag har format en lag för att belysa att skolan i 

dagens samhälle ska förespråka en demokratisk arena (SFS 2010:800). Samtliga skolor och 

dess personal har därmed en möjlighet att förebygga våldsbejakande extremism. Detta i form 

av pedagogiska metoder, ställningstagande, demokratiska värderingar samt inkludera de barn 

som upplever att deras åsikter inte tas på allvar. Läroplanen ska beröra frihet, lika värde, 

jämställdhet och okränkbarhet, dessa aspekter ska tillämpas i praktiken (Skolverket, 2018a).  

 

Vidare vill vi synliggöra Skolverkets (2018b) befintliga arbete med att stödja skolpersonalen, 

i deras arbete för att motverka våldsbejakande extremism. Stödet omfattar 

kompetensutveckling om delaktighet och inflytande i undervisningen, främja likabehandling 

och kritisk användning av internet. Detta arbete är i dagsläget befintligt, däremot menar 

Skolverket (2018b) att dessa insatser bör förbättras i avseende att stödja skolpersonal för att 

de ska kunna hantera missnöje, extremism och det demokratiska uppdraget i större 

utsträckning (Skolverket, 2018b). Thornberg och Elvstrand (2012) förklarar att det finns 

bristande instruktioner och diskussioner som belyser hur demokrati i skolan ska bedrivas samt 

hur skolpersonalen ska hantera uppstående svårigheter som motarbetar demokratin i skolans 

kontext. Vidare beskriver flera forskare (Sivenbring, 2017; Sieckelinck, Kaulingfeks & De 

Winter, 2015) att skolpersonalen däribland andra vuxna i föreningar och organisationer 

hävdas vara de som har främst möjlighet till att bemöta samt påverka barn och ungdomar. 
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Trots denna uppfattning finns det bristfällig forskning om hur ett förebyggande arbete mot 

radikalisering samt våldsbejakande extremism kan behandlas i skolan (Sivenbring, 2017; 

Sieckelinck m. fl., 2015). Ny kunskap i form av skolpersonals behov är avgörande för att 

identifiera ett hållbart, förebyggande och främjande arbete mot våldsbejakande extremism i 

skolans kontext. Studien är relevant då vi menar på att skolpersonals roll i arbetet mot 

våldsbejakande extremism är otydlig och komplex, samt att vetenskaplig forskning inom 

området är bristande. Idag finns det en kunskapslucka på hur skolpersonal ska förhålla sig till 

samt hantera våldsbejakande extremism i skolan, då forskningen i nuläget är begränsad och 

till stor del fokuserar på våldsbejakande extremism i relation till eleverna. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien var att belysa skolpersonals behov av att förhålla sig till och hantera 

våldsbejakande extremism i skolan. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur beskriver skolpersonal sin relation och synsätt till våldsbejakande extremism i 

skolan? 

2. Hur beskriver skolpersonal de förebyggande och främjande insatserna som finns i 

skolan? 

3. Hur beskriver skolpersonal den kompetensutveckling som behövs för att möta 

våldsbejakande extremism i skolan? 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Avsnittet är uppdelat i olika temaområden i relation till studien, där en beskrivning om 

området samt tidigare forskning presenteras.   

 

2.1 Våldsbejakande extremism  

Logan och Lloyd (2019) beskriver att under de senaste 25 åren har våldet generellt i världen 

ökat och det har blivit svårare att både bedöma situationer men även att veta hur situationerna 

ska hanteras (Logan & Lloyd, 2019). Grupper som är beredda eller står för att använda våld 

för att uppnå förändring och hota den demokratiska samhällsordningen, definieras som 

våldsbejakande extremism. Missnöje beträffande aktuella samhällsförhållanden, sexuell 

läggning, politiska och religiösa motiv eller ideologiska åsikter och idéer är skäl som 

våldsbejakande extremism uttrycker (Sivenbring, 2017). Organisationsfrihet, yttrandefrihet, 

religionsfrihet och åsiktsfrihet är grunden till vårt demokratiska samhälle, därför är det inte 

brottsligt att organisera sig, yttra sig eller stå för åsikter som motarbetar ett demokratiskt 

samhälle (Barnombudsmannen, 2018a). För att definiera sig som en extremist anser Ghosh 

(2018) att det inte finns några andra sanningar än individens egna, det vill säga att det är 

personens åsikter som är exklusiva. En extremist menar på att det enbart finns ett rätt svar och 
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en sanning, och det är individens egna utan inverkan och åsikter från omgivningen (Ghosh, 

2018).   

 

Enligt Logan och Lloyd (2019) har våldsbejakande extremism blivit allt större under de 

senaste åren. I dagsläget är det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism 

begränsat, då det saknas forskning om hur det förebyggande arbetet ska gå till. Individer som 

utövar våldsbejakande extremistiska handlingar är starkt påverkade av sociala, politiska, 

religiösa, historiska och kulturella sammanhang där våldsbejakande extremism förekommer 

sedan tidigare (Logan & Lloyd, 2019). Sivenbring (2017) beskriver att inom norden är det 

främst tre grupperingar inom våldsbejakande extremism som uttrycker sitt missnöje genom 

våld mot olika politiska eller religiösa anspråk; Våldsbejakande islamistisk extremism, 

vänsterextremism och högerextremism. Den gemensamma nämnaren för de tre 

grupperingarna är att de motarbetar demokrati och det demokratiska samhället (Sivenbring, 

2017).  

 

Sivenbring (2017) beskriver att det har förekommit oroväckande terrorhandlingar runt om i 

Europa de närmaste åren, där främst våldsbejakande islamistisk extremism har hamnat i 

rampljuset (Sivenbring, 2017). Våldsbejakande extremism motiverat av islamistiska 

värderingar och argument, till följd av våld och hot mot en icke-demokratisk inriktning, avser 

våldsbejakande islamistisk extremism (Barnombudsmannen, 2018a). Vidare beskriver 

Barnombudsmannen (2018a) att idag utgör våldsbejakande islamistisk extremism det största 

hotet mot samhällets demokrati, vilket enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning 

(2018) medför en terrorhotnivå tre på en femgradig skala i Sverige. Barnombudsmannen 

(2018a) förklarar att Vänsterextremism är den gruppering som går att placera längst ut till 

vänster på den politiska skalan. Det som vänsterextremistiska grupperingar har gemensamt är 

att deras ideologi är att människor har blivit fångade i förtryck, tack vare de olika 

samhällssituationer som finns. De anser att det är viktigt att allmänheten får reda på att de 

befinner sig i det tillståndet och att det är nödvändigt med en revolution för att befria 

människorna (Barnombudsmannen, 2018a). Barnombudsmannen (2018a) menar på att 

högerextremism står för motstånd mot jämlikhet, feminism, socialism samt liberalism och 

extrem nationalism, främlingsfientlighet, rasism samt ärkekonservativa värderingar. 

Organisationer, grupperingar och individer som besitter högerextrema åsikter och är villiga att 

använda våld för att åstadkomma sina politiska mål, titulerar den svenska säkerhetspolisen 

som vit makt-miljö (Barnombudsmannen, 2018a). Nationella samordnaren mot 

våldsbejakande extremism (2017) förklarar att de svenska kommunernas lägesbild år 2017 var 

högerextremismen den mest befintliga och märkbara grupperingen av extremism i Sverige. 

Av det totala antalet extremister i kommunerna hade högerextremismen en förekomst på 48 

procent, islamistisk extremism en förekomst på 23 procent och i enlighet med detta hade 

vänsterextremism en förekomst på 10 procent (Nationella samordnaren mot våldsbejakande 

extremism, 2017). 

 

Baserat på intervjuer beskriver Aasgaard (2017) varför människor väljer att ansluta sig till 

våldsbejakande extremistiska miljöer. Studien relaterar till både höger-, vänster- och 

islamistisk våldsbejakande extremism och har identifierat en relevant gemensam nämnare, 
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“problem i familjemiljön”. Problem i familjemiljön inkluderande föräldralös, skilsmässa, en 

frånvarande fader, brist på känslomässigt stöd, psykiatriska problem, våld i sin närhet, 

sjukdom eller dödsfall av nära släktingar visar på uppmuntran till barn och ungdomar som 

ansluter sig till våldsamma extremistiska grupper (Aasgaard, 2017). Enligt Aasgaard (2017) 

kan dessa familjeproblem kan leda till att människor upplever utanförskap och söker en form 

av tillhörighet i en grupp med gemensamma värderingar och åsikter, där de kan uppleva den 

eftersökta ”familjära” miljön. Grupptryck och ”släktingradikalisering” visar även ha påverkat 

individer att involvera sig i våldsbejakande extremistiska grupper. Släktingradikalisering 

innebär att man har en befintlig familjär anslutning till grupperingen genom släktingar och 

familj, därav blir man övertygad och faller för grupptrycket att involvera sig i våldsbejakande 

extremistiska rörelser (Aasgaard, 2017). Vidare beskriver Gill, Horgan och Deckert (2014) att 

individer som utför våldsbejakande extremistiska handlingar enskilt, kan vara socialt 

isolerade från omvärlden. Oftast på grund av att individerna haft konflikter med personer från 

nära relationer och därför upplever en ilska inombords och ansluter sig till icke-demokratiska 

grupperingar (Gill m. fl., 2014).  

 

2.2 Demokrati och mänskliga rättigheter i skolans kontext 

Sverige är ett demokratiskt samhälle, vilket innebär att alla människor är lika mycket värda, 

ska ha lika rättigheter samt att alla individer har möjlighet att vara med att bestämma förklarar 

Riksdagen (2018). Inom demokrati är det även avgörande att individer ska få tänka och 

uttrycka sig öppet gällande deras egna åsikter (Riksdagen, 2018). Enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska skolpersonal forma utbildningen efter demokratins grundläggande värderingar. 

De ska ta hänsyn till individers olika rättigheter gällande okränkbarhet, jämlikhet, 

jämställdhet samt människors integritet och frihet. Utbildningen ska främja människors olika 

rättigheter och arbeta mot alla former av kränkande behandling. Därför är det avgörande att 

utbildningen lutar sig mot en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). 

Enligt Skolverket (2018a) har Sveriges skolor ett uppdrag som är demokratiskt viktigt, då 

skolorna ska försöka fostra och utbilda individer för att de ska respektera dem grundläggande 

regler samt lagar som samhället har skapat. Det demokratiska uppdraget ska finnas med i 

undervisningen, men även utanför, exempelvis på raster vilket medför att all personal inom 

skolan bär ett ansvar beskriver Skolverket (2018a). Det är avgörande att eleverna får en chans 

att vara med och påverka skolans arbete mot likabehandling som en del av det demokratiska 

uppdraget. Det är även viktigt att det ska finnas ett öppet samtal mellan skolpersonal och 

elever gällande demokrati (Skolverket, 2018a).  

 

Lindström och Perdahl (2014) beskriver att skolan har som ansvar att skapa förutsättningar 

för eleverna att bli aktiva och goda medborgare med demokratiska värderingar, utöver att de 

ska hjälpa eleverna att uppnå kunskapsmålen. Syftet med att utveckla elevernas 

kunskapsresultat, garantera elevers lika rättigheter till utbildning i en säker och uppmuntrande 

miljö samt att eleverna ska skapa medborgerlig kompetens är av stor prioritet för 

Skolinspektionen (Lindström & Perdahl, 2014). Många skolor uppfyller idag inte 

Skolinspektionens mål i ovan omtalade mål och ansvar. Hur dessa mål samt ansvar ska kunna 

uppfyllas och förbättras med Skolinspektionens hjälp är dock olösta frågor som är under 
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diskussion (Lindström & Perdahl, 2014). Enligt Thornberg och Elvstrand (2012) behöver 

skolpersonal öka sin förståelse angående hur makt och interaktionsmönster fungerar inom 

skolans kontext, för att främja skolans demokrati. Det är även lokala politikers och 

skolledningens uppgift att stödja skolpersonalen, för att de ska kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbete i skolan (Thornberg & Elvstrand, 2012). Thornberg och Elvstrand (2012) 

anser att politikernas och skolledningens arbete är bristfälligt i denna fråga, då vissa 

kommuner i Sverige inte arbetar för att främja demokrati i skolans kontext. Lärarstudenterna i 

Sverige får utbildning om skollagen, policydokument och barns rättigheter i syfte att lyfta 

fram skoldemokrati och elevernas deltagande (Thornberg & Elvstrand, 2012). Thornberg och 

Elvstrand (2012) beskriver en problematik om bristfälliga instruktioner och diskussioner på 

hur demokrati i skolan ska bedrivas och hur skolpersonal bör hantera uppkommande hinder 

som motarbetar demokratin i skolan. Detta medför att läroplanen måste förtydligas och lyfta 

fram dessa frågor samt tillämpa dem i praktiken av lärarutbildningen, för att underlätta 

skolpersonalens arbete mot skolan som en demokratisk arena (Thornberg & Elvstrand, 2012). 

 

2.3 Skolan som central arena i arbetet mot våldsbejakande extremism 

Arbetet mot våldsbejakande extremism omfattar ett brottsförebyggande arbete, där skolan inte 

har ett uttalat uppdrag (Skolverket, 2018a). Skolverket (2018a) förklarar dock vidare att 

skolan är en central arena mot våldsbejakande extremism. Detta för att uppdragsgivare på 

skolan har som ansvar att skapa bra utbildning samt en trygg och säker skolmiljö, 

inkluderande att förebygga våld och kränkande behandling. En trygg och säker skolmiljö för 

barn och ungdomar kan i slutändan minska utanförskap, mobbning och kriminalitet. Skolan 

som arena har även inflytande på samhällets generella brottsförebyggande arbete, i form av 

det demokratiska uppdraget (Skolverket, 2018a). Sivenbring (2017) beskriver att, för att 

skolan ska kunna forma en demokratisk arena, måste det ges mer utrymme för det 

demokratiska uppdraget (Sivenbring, 2017). Arvidsson, Håkansson, Karlson, Björk och 

Persson (2016) förklarar att läraryrket är ett av flera yrken som har hög risk för att bli 

drabbade av arbetsrelaterad stress på grund av sina arbetsförhållanden. Dessa 

arbetsförhållanden beskriver Näring, Briët och Brouwers (2006) som emotionella, då arbetet 

innefattar konstant interaktion med vårdnadshavare och elever. Det resulterar i att lärarna blir 

känslomässigt involverade, vilket i sin tur ger konsekvenser av ett krävande arbete. Yrket 

ställer höga krav på skolpersonalen, vilket därmed kan resultera till att skolpersonal upplever 

utbrändhet och försämrad hälsa (Näring m.fl., 2006). Vidare förklarar Arvidsson m.fl. (2016) 

att utbrändhet och försämrad hälsa beror på att arbetssituationen är ansträngd då läraryrket har 

höga krav på sig, trots att de inte alltid har resurser, kompetens eller kunskap för att klara av 

arbetet. Under det senaste decenniet i Sverige har det även framkommit flera nya och 

uppdaterade lagar samt organisationsförändringar som skolpersonalen ska förhålla sig till, 

vilket påverkar och ökar skolpersonalens arbetsbelastning ytterligare (Arvidsson m.fl., 2016). 

Enligt Skolinspektionen (2012) är det svårt att forma eleverna efter det demokratiska 

uppdraget, då skolpersonalens arbetsförhållande redan är överväldigande och psykiskt 

påfrestande. Därav väljer många av pedagogerna att fokusera mer på att ungdomarna ska få 

med sig kunskapsutveckling från skolan. Medborgarfostran blir då lidande eftersom 
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undervisningen inte ger eleverna en förståelse i vad det innebär att bli demokratiska och 

kritiska individer i dagens samhälle (Skolinspektionen, 2012). Sivenbring (2017) anser att det 

krävs mer kunskap och kompetens, riktat både till skolpersonalen och eleverna 

ämnesövergripande för att forma skolan till en demokratisk arena. Ett sätt att ta sig an frågan 

är att se och ta barn och ungdomars samhällsengagemang, åsikter, känslor och attityder som 

motarbetar det demokratiska samhället på allvar (Sivenbring, 2017). Sivenbring (2017) 

förklarar att skolan sällan konfronterar barn och ungdomar som ger uttryck för extrema 

åsikter, istället tystas de ner och nonchaleras utan några konkreta åtgärder. Orsakerna till detta 

beskrivs som okunskap hos skolpersonalen för hur de ska bemöta dessa extrema åsikter med 

dialog. Arbetet mot våldsbejakande extremism kan formas genom att ge barn och ungdomar 

utrymme för sina känslor och attityder, även om dessa är extremistiska och rasistiska 

(Sivenbring, 2017). Sivenbring (2017) menar på att det inte är förrän åsikterna och attityderna 

får plats de kan bemötas, ifrågasättas och övervägas. Åsikterna måste adresseras och tas på 

allvar för att ett främjande och förebyggande arbete ska kunna genomföras (Sivenbring, 

2017).  

 

Sivenbring (2017) beskriver att skolpersonal har en roll som kan hjälpa till att förebygga att 

barn och ungdomar involveras i våldsbejakande extremism. Dels ska skolpersonal arbeta för 

att barn och ungdomar ska uppnå kunskapsmålen, för att skapa förutsättningar till en ljusare 

framtid. Enligt Sivenbring (2017) innebär ansvaret även att skapa en arena med högt i tak, där 

samtliga barn och ungdomar får sin röst hörd och där allas åsikter tas på allvar. Skolpersonal 

bör skapa förutsättningar till öppna forum för att exempelvis ställa frågor och diskutera 

situationer, även om det är svåra och kontroversiella (Sivenbring, 2017). Barnombudsmannen 

(2018b) förklarar att skolpersonal även ska ge möjlighet till återhämtning för de barn som har 

varit med om svåra upplevelser, för att motarbeta trauman och organisering med extremistiska 

rörelser. Att barn och ungdomar upplever ett sammanhang är betydelsefullt då den största 

anledningen till att individen söker sig till våldsbejakande extremistiska miljöer är att man 

söker tillhörighet förklarar Barnombudsmannen (2018b). Detta gör att skolpersonal bör se till 

att barn och ungdomar upplever ett sammanhang i skolans kontext och motarbetar 

utanförskap. Skolan som arena bör vara en trygg miljö för barn och ungdomar, med 

fungerande rutiner och trygga vuxna för att minimera riskerna till våldsbejakande extremism i 

skolans kontext (Barnombudsmannen, 2018b).  

  

Mattsson (2018) beskriver att individer som förekommer i våldsbejakande extremistiska 

miljöer ofta har haft en dålig skolgång, och att de redan då avviker från gruppen för att vara 

bråkiga och stökiga. Det gör att de inte kommer in i skolans sammanhang och söker sig därför 

till kriminella grupperingar för att uppleva tillhörighet i ett sammanhang (Mattsson, 2018). 

Mattsson (2018) beskriver vidare att skolpersonal ofta redovisar att ett flertal elever inte deltar 

i diskussioner eller undersökningar gällande demokrati, mänskliga rättigheter eller jämlikhet, 

för att det är förbjudet att diskutera det enligt deras religion. Därför har skolpersonal en 

utmaning att engagera alla elever i sådana diskussioner, annars finns det risk att ett litet 

problem blir till våldsbejakande extremism (Mattsson, 2018). Andersson Malmros och 

Mattsson (2017) beskriver att det finns varningstecken och riskbeteende för individer som är 

på väg eller ligger i riskzonen för att radikaliseras. Ett varningstecken kan vara att individen 
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börjar umgås med nya kompisar och skapar relationer till grupper som skapar anledning till 

oro, exempelvis grupper som har förbindelse till kriminalitet eller våldsbejakande extremism 

förklarar Andersson Malmros och Mattsson (2017). Övriga signaler är att personen överger 

gamla kompisar och kompisgäng, slutar med fritidsintressen, byter klädstil samt börjar besöka 

misstänksamma hemsidor (Andersson Malmros & Mattsson, 2017).  

 

Ett verktyg för att sprida kunskap och metoder om ett förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism i skolan är enligt Mattsson och Säljö (2017) samtalskompassen. 

Mattsson och Säljö (2017) förklarat att syftet med samtalskompassen är att hjälpa till att föra 

samtal med yngre individer som riskerar att organisera sig i extremistiska miljöer samt att ge 

kunskaper om tecken och mönster för att identifiera våldsbejakande extremistiska handlingar. 

All skolpersonal har möjlighet att tillämpa samtalskompassen i deras arbete för att förebygga 

och påverka att elever inte hamnar i våldsbejakande extremistiska miljöer beskriver Mattsson 

och Säljö (2017). Dock används inte verktyget i den utsträckning som materialet är kapabelt 

till, då skolpersonal saknar tillräckligt med kunskap och kompetens för att identifiera mönster, 

symboler och tendenser som förknippas med våldsbejakande extremistiska rörelser (Mattsson 

& Säljö, 2017). Ytterligare ett verktyg för att sprida kunskap och metoder om våldsbejakande 

extremism enligt Sveriges kommuner och landsting (2017), är en framskriven handlingsplan 

som 134 kommuner i Sverige har framtagit. Det är en handlingsplan för hur deras personal 

ska agera när de tror att en individ riskerar eller har involverats i våldsbejakande extremistiska 

grupperingar (Sveriges kommuner och landsting, 2017). 

 

Skolverket (2018b) har identifierat olika behov av stöd som skolpersonalen behöver för att 

kunna ta upp kontroversiella frågor med eleverna. Faktorer som kan hindra skolpersonalen att 

lyfta frågor i denna karaktär, är att skolpersonalen kan uppleva osäkerhet över om de kan 

hantera dem svåra frågorna (Skolverket, 2018b). Pedagogerna kan även ha bristande 

sakkunskaper som är nödvändiga för att kunna föra samtal och lyfta kontroversiella frågor 

inom undervisningen enligt Skolverket (2018b). Följden av det är att skolpersonalen kan få 

besvär med att verkställa sitt uppdrag enligt skollagen och läro-, kurs- och ämnesplaner 

(Skolverket, 2018b). Skolverket (2018b) förklarar ytterligare att en problematik är om de står 

ensam inför vårdnadshavares kritik riktat på skolans arbete angående sexualitet, rasism, 

religion och historia. Skolpersonalens personliga värderingar kan även påverka dennes 

intresse i att lyfta kontroversiella frågor med eleverna samt om frågorna överhuvudtaget får 

kontroversiell karaktär (Skolverket, 2018b). Det kan också uppstå juridiska problem, som kan 

innefatta komplicerade avvägningar och bedömningar. Exempel på detta är ovisshet 

beträffande relationen mellan elevens åsikts- och yttrandefrihet samt skolans skyldighet att 

garantera en miljö som är trygg och fri från kränkningar (Skolverket, 2018b). Behov som 

Skolverket (2018b) har urskilt, är att skolpersonal behöver stöd i att integrera kontroversiella 

frågor i undervisningen. Däribland kan skolpersonal ha behov av samtalskompetens relaterat 

till både eleverna, kollegiet samt vårdnadshavaregruppen. I och med det bör skolledningen ha 

en strategi för att generera förutsättningar för att de demokratiska samtal, som eleverna har 

behövlighet samt rätt till i skolans kontext ska fungera. På grund av dessa behov bedriver 

Skolverket aktiviteter i form av olika seminarier, riktade till skolpersonalen samt 

skolledningen på diverse skolor (Skolverket, 2018b).  
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3. Teoretisk referensram 

För att kunna behandla, analysera och skapa en insikt om skolpersonals behov av att förhålla 

sig till och hantera våldsbejakande extremism i skolan kommer Känsla av Sammanhang, 

Krav/kontroll/stödmodellen samt Normkritisk pedagogik tillämpas som teoretisk 

utgångspunkt.  

 

 

3.1 Känsla Av Sammanhang  

Hälsoteorin Känsla av Sammanhang (KASAM) myntad av Aaron Antonovsky (2005) utgår 

ifrån ett salutogent perspektiv på hälsa. Salutogenes fokuserar inte på orsaken och dess 

stressorer till verkan. Salutogent perspektiv inriktar sig istället på vilka främjande faktorer 

som bevarar och förbättrar hälsa. Enligt Antonovsky (2005) befinner sig människan ständigt 

på en skala mellan frisk och sjuk. Det som avgör människans läge på skalan är dess grad av 

KASAM. KASAM mäter individers förmåga att hantera stress och svåra situationer, en hög 

grad av KASAM innebär att individen har god förmåga att hantera dessa faktorer. KASAM 

består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka är 

sammanflätade. Begriplighet handlar om i vilken grad individen har förståelse och insikt för 

vad som händer inom samt utanför individen (Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) anser 

att människan vill kunna förutsäga händelser, förstå med förnuft och om något överraskar oss 

vill vi ändå kunna förklara det. Då är struktur, tydlighet och förberedelse en nyckel. 

Människor som är bra på att göra händelser i livet begripliga kan i större utsträckning uppleva 

hälsa och välbefinnande. Hanterbarhet innebär enligt Antonovsky (2005) att individen med 

hjälp av resurser, ska kunna hantera de krav som individen ställs inför i olika händelser. 

Resurserna kan innefatta det som individen själv kan kontrollera, men även resurser som styrs 

av andra. Människor som upplever att de kan hantera livet blir mer motståndskraftiga mot 

ohälsa (Antonovsky, 2005). Meningsfullhet är KASAM:s motivationskomponent och handlar 

om i vilken omfattning som livet har en känslomässig innebörd, samt huruvida de utmaningar 

och krav som individen ställs inför är värda att engagera sig i enligt individen. För att uppnå 

meningsfullhet är det även viktigt att individen upplever sina handlingar och sysselsättning 

som meningsfulla. Människor som försöker hitta en mening med de olyckliga händelser som 

uppstår, kan uppleva bättre hälsa än de individer som inte ser meningsfullhet (Antonovsky, 

2005). 

 

Kinman (2008) menar att de individer som har stark KASAM kan uppleva god psykisk hälsa 

inom arbetssituationen. Att kunna stå emot stressiga situationer och uppnå god psykisk hälsa 

anses vara viktigt både ur ett arbetsperspektiv men även ur ett samhällsperspektiv (Kinman, 

2008). Kinman (2008) beskriver därmed att det är viktigt att försöka tillämpa KASAM:s 

komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet på arbetsplatsen för att främja 

medarbetarnas hälsa (Kinman, 2008). Med stöd av Kinmans (2008) resonemang har vi har 

valt att tillämpa KASAM som hälsoteori i studien, då skolpersonal bör uppleva KASAM:s tre 

komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet på arbetsplatsen. Detta för att 

skolpersonal ska kunna förhålla sig till och hantera svåra situationer i skolans kontext, i detta 

fall våldsbejakande extremism. Om skolpersonalen inte upplever Känsla av Sammanhang 
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inom kontroversiella frågor och våldsbejakande extremism, belyser det vilka behov 

skolpersonalen behöver för att kunna förhålla sig till och hantera våldsbejakande extremism i 

skolan, enligt oss. 

  

 

3.2 Krav/kontroll/stödmodellen 

Krav/kontroll/stödmodellen (KKS) myntad av Karasek och Theorell (1990) analyserar vilka 

faktorer i arbetet som kan resultera till negativ stress. Karasek och Theorell (1990) beskriver 

att om kraven upplevs höga, parallellt om möjligheten till att vara med att påverka 

arbetsuppgifterna och dess förhållande är små, kan skadlig och negativ stress inträffa enligt 

modellen. När arbetet omfattar höga krav kombinerat med goda möjligheter till påverkan och 

socialt stöd, identifieras det som kallas “aktiva arbeten”. Aktiva arbeten formar goda 

förutsättningar till arbetsglädje, engagemang och utveckling. Ett arbete som inte upplevs som 

aktivt arbete visar större risk för sjukskrivning, högt blodtryck och stressrelaterade psykiska 

besvär (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Näring m.fl. (2006) förklarar att läraryrket är ett emotionellt arbete, då yrket nästintill kräver 

konstant interaktion med eleverna och vårdnadshavare. För att fånga elevernas 

uppmärksamhet bör lärarna vara engagerade, entusiastiska och energifyllda. Lärarna ska även 

berömma elever vid bra skolprestationer samtidigt som de ska förmedla en lugn självsäkerhet 

vid konfrontation av besvärande elever (Näring m.fl., 2006). Vidare förklarar Näring m.fl. 

(2006) att, för att klara av arbetet på ett förmånligt sätt måste lärarna därmed visa känslor och 

i vissa fall till och med överdriva känslorna. Detta emotionella arbete visar sig ha kopplingar 

till dess höga krav, stressnivå samt utbrändhet. Därmed måste yrket finna en balans mellan 

dess höga krav och kontroll kombinerat med socialt stöd, för att uppleva ett aktivt arbete 

(Näring m.fl., 2006). Med stöd av flera forskare (Karasek & Theorell, 1990; Näring m.fl., 

2006) ska vi använda hälsoteorin Krav/kontroll/stödmodellen, då vi vill undersöka om 

skolpersonalen kan hantera de krav som ställs i förhållande till våldsbejakande extremism i 

skolans kontext.  

 

 

3.3 Normkritisk pedagogik 

Kalonaityté (2014) beskriver att normkritisk pedagogik understryker synliggörande och kritik 

av normer, därmed introduceras normens innebörd inledningsvis. I en bred bemärkelse är en 

norm en värdering, föreställning, ideal eller social regel som gör en skiljaktighet mellan det 

som är bra och dåligt. Normer är inte ett begrepp på sådant som är ordinärt, istället avser 

begreppet det normativa och önskvärda i samhället. Normkritik innebär att synliggöra och 

kritisera de normer som cirkulerar för att förändra strukturer, sociala och språkliga normer 

som begränsar livet för de människor som inte infaller i den aktuella normen. Normkritik kan 

förknippas med jämlikhet och jämställdhet och dessa begränsningar kan komma i form såsom 

diskriminering och trakasserier. Normkritisk pedagogik är ett främjande arbetssätt för att 

förändra normer samt synliggöra lika rättigheter och uppmuntra människor till att vara sig 

själva istället för att rätta sig efter normen (Kalonaityté, 2014).  
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Björkman (2019) belyser två faktorer som är betydelsefulla vid ett normkritiskt pedagogiskt 

arbete i skolan, det pedagogiska arbetet och social interaktion. När det gäller pedagogiskt 

arbete är det viktigt för skolpersonalen att ställa sig frågorna “varför”, “hur” och “vad” när de 

ska analysera olika val som görs i skolan (Björkman, 2019). Enligt Björkman (2019) innebär 

vad-frågan att det är grundläggande att ge eleverna mer än en berättelses vid undervisningen, 

för ger skolpersonalen eleverna bara en berättelse, har de skapat en norm för eleverna. Varför-

frågan är viktigt att använda sig av i undervisningen, för att det pedagogiska arbetet ska leda 

till lärande. Därför är det väsentligt för skolpersonalen att fråga sig själv, varför är det viktigt 

att lära ut just det här, samt att lärandet inte ska vara normativt. Hur-frågan syftar till att 

undervisningen ska utmana makt och normer (Björkman, 2019. Därför är det av stor vikt att 

se över skolpersonalens pedagogiska metoder, förhållningssätt och uppgifter, för att efterträda 

normkritiska förhållningssätt menar Björkman (2019). Vidare förklarar Björkman (2019) att 

vid sociala interaktioner mellan elever och skolpersonal är det betydelsefullt att tänka på, att 

en norm kan skapas genom små incidenter. Likaså kan en trygg stämning snabbt övergå till en 

otrygg stämning. Därför är det grundläggande för skolpersonalen att förhålla sig till, att en 

norm kan skapas genom blickar, ord, ögonbrynshöjningar och tonläget som används vid den 

sociala interaktionen. Det är även viktigt för skolpersonalen att förstå att en norm kan skapas i 

klassrummet, korridoren eller ute på skolgården (Björkman, 2019).  

 

Vi har valt att använda normkritisk pedagogik som ett teoretiskt övergripande analysverktyg i 

studien. Normkritisk utgångspunkt kommer att hjälpa oss att tolka och analysera resultatet 

samt identifiera skolpersonalens normkritiska förhållningssätt. Att identifiera skolpersonalens 

normkritiska förhållningssätt är gynnsamt då Lindström och Perdahl (2014) menar på att det 

är fördelaktigt att förstå och övervaka skolpersonalens attityder, värderingar och handlingar. 

Orsaken till det är att skolpersonalen i många fall är förebilder. Deras egenskaper samt 

värderingar har en inverkan på eleverna och kan påverka vilken ”typ” av medborgare de 

kommer att bli och efterträda i den sociala utvecklingen på längre sikt (Lindström & Perdahl, 

2014). Vi anser därmed att normkritisk pedagogik är en fördelaktig teoretisk utgångspunkt för 

skolpersonalen i arbetet angående normer, värderingar samt attityder i skolans kontext vilket 

Lindström och Perdahl (2014) styrker. Enligt Lindström och Perdahl (2014) skapas barn och 

ungdomars värderingar, åsikter, attityder och normer i stor utsträckning i skolans kontext. 

Skolan är därmed en viktig och avgörande arena att arbeta utifrån ett normkritisk 

förhållningssätt i (Lindström & Perdahl, 2014). 

 

4. Metod  

Metodavsnittet redogör för studiens tillvägagångssätt. Detta i form av vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt, design, urval, datainsamling, databearbetning och analys samt vilka etiska 

överväganden som studien tagit ställning till under dess genomförande. Det empiriska 

materialet som datainsamlingen genererade i, utgör sedan grunden för studiens resultat.  
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4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och design  

Studiens design är deskriptiv och tolkande, inspirerad av Hermeneutiken. Hermeneutiken har 

utgångspunkt i en kvalitativ metod då det handlar om tolkningslära. För att förstå andra 

individers upplevelser och känslor är introspektion och igenkännande två viktiga faktorer, 

som speglar den vetenskapliga utgångspunkten Hermeneutiken (Thurén, 2019). Rosberg 

(2017) beskriver deskriptiv design som beskrivande och förknippas med en kvalitativ metod. 

En deskriptiv kvalitativ design bygger på beskrivande empiri, det vill säga olika individers 

perspektiv och uppfattningar av ett specifikt ämne. Designen kännetecknas därmed av 

intervjuer som metod, för insamling av studiens material och fokuserar på att besvara frågor 

om hur något uppfattas eller kännetecknas av olika människor. Detta gör att uppfattningarna 

är subjektiva, då utsagorna är mångsidiga och skiljaktiga från vem det är som upplever dem 

(Rosberg, 2017).  

 

Föreliggande studie har utgått från den metodologiska utgångspunkten abduktion. Enligt 

Thorén - Jönsson (2017) är abduktion en kombination mellan de två metodologiska 

utgångspunkterna induktion och deduktion. Induktion bygger på observationer där generella 

slutsatser dras från empirisk fakta och deduktion bygger på teoretiska modeller, där en logisk 

slutsats bedöms vara giltig om den är logiskt sammanhängande. Abduktion innebär att 

forskaren pendlar mellan empiri samt teori och relaterar dem till varandra. Det ses som 

fördelaktigt då forskaren inte blir lika låst som vid enbart tillämpning av induktion eller 

deduktion. Abduktion förekommer ofta i kvalitativa studier (Thorén - Jönsson, 2017). 

Studiens abduktiva metodologiska utgångspunkt grundas i att studiens empiri samlades in 

genom intervjuer, där intervjuguide (Se bilaga 3) var utformad med viss förbindelse till 

hälsoteorin KASAM och Normkritisk pedagogik. Slutsatser drogs utifrån empirin samt 

studiens samtliga teorier KASAM, Normkritisk pedagogik samt Krav/kontroll/stödmodellen 

som tillkom i efterhand.  

 
 
4.2 Urval 

Studiens urval utgjordes av skolpersonal, i två olika kommuner. Snöbollsurvalet användes då 

vi sökte potentiella personer som var aktuella till studiens syfte, samt tillhör målgruppen 

skolpersonal. Vår kontaktperson angav oss tips på en person som arbetade inom skolans 

kontext och var insatt i ämnet våldsbejakande extremism. Enligt Eriksson - Zetterquist och 

Ahrne (2015) är snöbollsurval en bra metod att använda sig av för att hitta individer som kan 

intervjuas, när studien har ett specifikt syfte och frågeställningar. Urvalet går ut på att 

identifiera en individ som har starka kopplingar till studiens syfte och är insatt samt 

intresserad av det ämne som studeras, den personen blir studiens första intervjuperson 

(Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 2015). När första intervjun var genomförd frågade vi 

intervjupersonen om tips på andra individer som skulle vara intressanta och aktuella för att 

delta i föreliggande studie. Därefter kontaktade vi den aktuella individen och frågade om 

personen var intresserad av att intervjuas. Efter intervjun frågade vi om en ny potentiell 

person som skulle vara intressant att intervjua, på det sättet rullar snöbollen vidare beskriver 

Eriksson - Zetterquist och Ahrne (2015) och det tillkommer nya intressanta individer till 
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studien allt efter som (Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 2015). Genom att använda 

snöbollsurvalet fick vi tag på tre individer att intervjua som tillhörde studiens målgrupp. Vi 

ansåg dock att det inte var tillräckligt för att få ett rättvist resultat och började därför själva 

kontakta skolor och skolpersonal för få tag på fler deltagare. Ytterligare urval som 

föreliggande studie därför har tillämpat är bekvämlighetsurval, som Denscombe (2016) 

förklarar innebär att forskarna tar till vara på de personer som är aktuella kopplat till studiens 

syfte, som finns i närheten och är tillgängliga för att delta i studien (Denscombe, 2016). 

Slutligen utgjordes studiens urval av sex individer med skilda kön samt varierad 

arbetslivserfarenheter inom skolverksamheten, mellan sex månader och 29 år, varav fyra 

pedagoger och två chefer på förvaltningsnivå inom skolverksamheten (Se tabell 1).  

 

Tabell 1. Informantbeskrivning 

Informant Kön Arbetslivserfarenhet (år) 

1 Kvinna 20 

2 Kvinna 3 

3 Man 29 

4 Man 16 

5 Kvinna 0,5 

6 Man 20 

 
 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av sex enskilda intervjuer av personal som jobbar inom skolans 

kontext. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att insamlat material från intervjuer är en 

typ av kvalitativ data som fokuserar på intervjupersonens personliga upplevelser, vilket bidrar 

till stor variation som kan vara betydelsefull för studien. Den stora variationen kan göra att ny 

kunskap utvecklas och att forskarna får ett bredare perspektiv på det som studien undersöker 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). När en studie ska fokusera på att samla in kunskap om 

mänskliga och sociala erfarenheter är enskilda intervjuer en bra metod som lättare får empirin 

kopplat till syftet (Ahrne & Svensson, 2015). Föreliggande studie fokuserar på att belysa 

skolpersonals behov av att förhålla sig till och hantera våldsbejakande extremism i skolan. 

Det bygger på skolpersonalens tidigare erfarenheter gällande våldsbejakande extremism och 

därför är enskilda intervjuer en fördelaktig datainsamlingsmetod kopplat till syftet. Eriksson - 

Zetterquist och Ahrne (2015) tydliggör att enskilda intervjuer är bra då forskningen bygger på 

att sammanställa individers uppfattningar, åsikter och värderingar om ett visst ämne.  

 

4.3.1 Intervjuguide  

Föreliggande studies intervjuguide var utformad som semistrukturerad (Se bilaga 3), vilket 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar är gynnsamt då det finns förutbestämda frågor 
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som ställs till samtliga intervjupersoner, i samma ordningsföljd. Det tillkommer även 

följdfrågor som är kopplade till intervjupersonens utsagor. I och med att alla intervjupersoner 

har samma förutbestämda frågor, ger empirin ett rättvis resultat samtidigt som följdfrågorna 

kan göra varje intervju unik (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Den semistrukturerade 

intervjuguiden innehöll öppna frågor, vilket var fördelaktigt kopplat till studiens syfte som var 

att synliggöra skolpersonalens upplevda behov. Eriksson - Zetterquist och Ahrne (2015) 

beskriver att öppna frågor skapar förutsättningar till att få bredare subjektiva svar, utan givna 

svarsalternativ. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är det fördelaktigt att förhålla sig till 

en intervjuguide vid datainsamlingen för att forskaren lättare ska befinna sig inom ramen, för 

att få en helhetssyn inom det studien ska undersöka.  

 
 

4.3.2 Genomförande 

Varje intervju genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. Eriksson - Zetterquist och 

Ahrne (2015) beskriver detta som fördelaktigt, då en välkänd miljö för intervjupersonen kan 

göra intervjun mer naturlig och avslappnad. Vi tre författare valde att jämt fördela 

intervjuerna, för att samtliga ska få tillfälle att intervju lika många. Vid varje intervjusituation 

var två av författarna närvarande, där en genomförde intervjun medan den andra förde 

anteckningar, kontrollerade att intervjun fokuserade på ämnet samt ställde följdfrågor i slutet 

som personen upplevde att intervjupersonen behövde utveckla. Enligt Matteson och Lincoln 

(2009) är det fördelaktigt att vara flera författare som genomför intervjun när tidsramen är 

pressad. Intervjutillfället kan därmed skapa ett större förtroende hos intervjupersonen, då 

intervjun blir mer professionell samt stärker studiens empiri kopplat till studiens syfte 

(Matteson & Lincoln, 2009).  

 

Intervjuerna pågick i ungefär 45 minuter och spelades in som ljudfil via en mobiltelefon. 

Eriksson - Zetterquist och Ahrne (2015) rekommenderar att spela in genomförandet av 

intervjuer, då det bidrar till att forskaren enklare kan analysera och bearbeta materialet ett 

flertal gånger. Ytterligare fördelar med att spela in intervjun som en ljudfil är att forskaren 

kan fokusera på intervjupersonens utsagor, vilka frågor som ska ställas samt betydelsefulla 

följdfrågor istället för att föra anteckningar (Eriksson - Zetterquist & Ahrne, 2015). Vid 

samtliga intervjuer var vi lyhörda och visade intresse för intervjupersonen utan att vi 

påverkade deras svar eller avbröt dem när de berättade sina upplevelser och erfanheter. Öberg 

(2015) beskriver detta som viktigt då forskaren inte bör uppfattas som en främling för 

intervjupersonen. Samtidigt bör det inte byggas upp en för stark relation mellan parterna, då 

det kan leda till att intervjupersonen blir påverkad av forskaren (Öberg, 2015).  

 

4.4 Databearbetning och analys 

Samtliga ljudfiler från intervjuerna transkriberades ordagrant individuellt, av den forskare 

som genomförde intervjun. Det transkriberade materialet läste vi sedan igenom noggrant, 

detta för att skapa en överblick och förståelse av materialet, för att betydelsefull information 

inte skulle gå förlorad. Wihlborg (2017) förklarar att transkribering innebär en ordagrann 
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utskrift från ett muntligt språksammanhang till ett skriftligt (Wihlborg, 2017). Vi analyserade 

sedan det transkriberade materialet i form av en kvalitativ innehållsanalys (Se tabell 2).  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys tillämpas 

för att tolka texter, från exempelvis intervjuer. Analysprocessen hjälper till att granska 

studiens empiriska material, där upplevelser, erfarenheter och föreställningar hos 

intervjupersonerna urskiljs. Processen är iterativ, vilket innebär att processen är rörlig vid 

identifiering av meningsbärande enheter, kondensering av enheterna, kodning samt 

kategorisering av väsentliga mönster i det empiriska materialet kopplat till studiens syfte 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Analysprocessen började med att vi transkriberade 

samtliga intervjuer från de inspelade ljudfilerna. Därefter lästes det transkriberade materialet 

igenom grundligt, för att sedan ta ut meningsbärande enheter ur det transkriberade materialet. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) förklarar att meningsbärande enheter innehåller 

utsagor från det transkriberade materialet, som ska svara på studiens syfte och 

frågeställningar, vilket är grundläggande för analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). Vidare tolkade vi de meningsbärande enheterna ytterligare, då etiketter av enheterna 

skapades, även kallat koder enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Koderna ska 

spegla den meningsbärande enhetens innehåll och ska även vara så empirinära som möjlig 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). För att förenkla processen skrev vi ut och klippte ut 

dem valda meningsbärande enheterna och förde samman likvärdiga enheter, som vi sedan 

formade till en kategori. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att i detta steg 

ska forskaren granska vilka koder som hör ihop samt namnge en rubrik på kategorin som 

återspeglar syftet och frågeställningarna. Här är det fördelaktigt att formulera kategorins 

rubrik som ett svar på studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Föreliggande 

studies kategoriseringsarbete resulterade i tre övergripande kategorier som svarar på studiens 

syfte och frågeställningar, samt åtta underkategorier (Se tabell 2). Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) menar på att det är viktigt att kategorierna inte överlappar varandra, med 

liknande innehåll. Om det uppstår är det mer gynnsamt att slå samman kategorierna till en 

mer övergripande kategori och därefter skapa underrubriker för att tydliggöra innehållet. 

Kategorierna ska formas utifrån en manifest nivå, det vill säga att kategoriernas namn ska ha 

en låg nivå av tolkning. Kategorierna är ett redskap som tillämpas för att jämföra samt hitta 

motsatser, mönster, samband och likheter i det empiriska materialet i relation till studiens 

syfte. När kategoriseringen är slutförd har även studien fått ett preliminärt resultat (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Analysprocessen började med att vi transkriberade samtliga intervjuer från de inspelade 

ljudfilerna. Därefter lästes det transkriberade materialet igenom grundligt, för att sedan ta ut 

meningsbärande enheter ur det transkriberade materialet, som vi ansåg svarar på studiens 

syfte samt frågeställningar. Vidare utförde vi en tolkning av samtliga meningsbärande 

enheter, där etiketter i form av koder skapades. För att förenkla processen skrev vi ut och 

klippte ut dem valda meningsbärande enheterna och förde samman likvärdiga enheter, som vi 

sedan formade till en kategori. Vi valde att skapa tre övergripande kategorier som svarar på 

studiens syfte och frågeställningar, för att innehållet inte skulle överlappa varandra. Därav 

framställde vi sedan underkategorier, för att tydliggöra kategorins innehåll (Se tabell 2).   
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Tabell 2. Utdrag från studiens kvalitativa innehållsanalys  
 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

Informant 2: //...// Man vågar inte, 

man är rädd att använda fel begrepp. 

Det har blivit en ”smäll på fingrarna- 

kultur” att man ska använda precis 

rätt begrepp. //...// 

Rädd att använda 

fel begrepp 
Minska oroligheten av att 

uttrycka sig fel 
Skolpersonal är i 

behov av att 

minska 

osäkerheten 

Informant 4: Kommunerna måste på 

något sätt ha en handlingsplan på hur 

ska det hanteras. Och vad ska 

skolorna göra? Det är inte svårt att 

spränga en bomb på offentlig plats 

verkar det som. 

Handlingsplan från 

kommunen och hur 

det ska hanteras i 

skolan 

Ta del av en 

handlingsplan 
Skolpersonal är i 

behov av ökat 

stöd 

Informant 6: Mer kunskap och 

förståelse! Vad är det som gör att 

vissa kan tänka sig att skita i 

demokratiska värden och ta till våld? 

Kunskap och 

förståelse om 

bakgrunden 

Kompetensutveckling 

om våldsbejakande 

extremism 

Skolpersonal är i 

behov av 

kunskap 

 

4.5 Etiska övervägande 

Sandman och Kjellström (2013) förklarar att vid genomförande av forskning ska studiens 

deltagare få fullständig information angående den forskning som bedrivs samt hur den 

kommer att brukas. För att uppfylla detta samt för att bedriva forskning etiskt korrekt bör 

forskaren förhålla sig till fyra stycken etiska ställningstaganden (Sandman & Kjellström, 

2013). Under studiens genomförande har vi tagit ställning till samtliga etiska 

ställningstaganden. Informationskravet (1) uppfylls vid första kontakt med målgruppen under 

urvalsprocessen, då samtliga deltagare blev tilldelade ett informationsbrev via mail (Se bilaga 

1). Sandman och Kjellström (2013) beskriver att Informationskravet går ut på att studiens 

samtliga deltagare ska få information angående deras uppgift i projektet, vilka premisser deras 

deltagande avser, studiens syfte samt studiens generella genomförande. Därefter får även 

deltagarna möjlighet att själva välja om de vill delta eller inte samt att de får information om 

att det är acceptabelt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens process 

(Sandman & Kjellström, 2013). Informationsbrevet innehöll likaså information om att studien 

kommer att förhålla sig till Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet och dess 

tillvägagångssätt. Deltagarna fick även kort information om studiens syfte, genomförande och 

tillvägagångssätt muntligt i anknytning med intervjutillfället. Samtyckeskravet (2) visades 
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hänsyn till under samtliga intervjutillfällen, då intervjupersonen fick ta del av samt skriva 

under en samtyckesblankett innan intervjun påbörjades (Se bilaga 2). Samtyckesblanketten 

innehöll information angående de etiska ramar som samtyckeskravet innefattar. Vid 

underskrift av blanketten gav intervjupersonen ett godkännande av medverkan i studien samt 

att Högskolan i Halmstad behandlar dess personuppgifter i enlighet med 

dataskyddslagstiftningen (GDPR) samt lämnad information. Sandman och Kjellström (2013) 

redogör för att Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare godkänner sin medverkan i 

studien genom ett samtycke (Sandman & Kjellström, 2013). Konfidentialitetskravet (3) 

tillämpades då uppgifter som kan associeras med studiens deltagare och forskningsmaterial 

behandlades och anonymiserades. Konfidentialitetskravet omfattar enligt Sandman och 

Kjellström (2013) att studiens deltagare inte ska gå att identifiera samt att uppgifter som kan 

associeras med medverkande i studien, ska förvaras så att dem inte är tillgängliga för 

oberättigade (Sandman & Kjellström, 2013). Nyttjandekravet (4) verkställdes då 

personuppgifter, insamlad data i form av ljudfiler och transkriberat material raderas efter att 

uppsatsen godkänts. Sandman och Kjellström (2013) förklarar att Nyttjandekravet handlar om 

att uppgifter om deltagarna samt insamlat material för forskningsändamålet inte får användas 

för kommersiellt bruk (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

5. Resultat 

Vid genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen skapades kategorier från 

meningsbärande enheter som svarar på studiens syfte och frågeställningar. För att tydliggöra 

kategoriernas innehåll och studiens resultat framställdes underkategorier (Se tabell 3) samt att 

exempel på meningsbärande enheter från informanterna visas.  

 
Tabell 3. Studiens kategorier och underkategorier 

Kategori         Underkategori 

Skolpersonal är i behov av att minska 

osäkerheten 
Minska oroligheten att uttrycka sig fel 
Våga föra dialog med elever 

Skolpersonal är i behov av ökat stöd  Ökat samarbete med olika aktörer 
Ta del av en handlingsplan 
Mer resurser 

Skolpersonal är i behov av kunskap Bättre information och riktlinjer 
Kompetensutveckling om våldsbejakande extremism 
Förbättra det demokratiska uppdraget i 

lärarutbildningen 
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5.1 Skolpersonalen är i behov av att minska osäkerheten 

Kategorin synliggör ett behov av att minska den upplevda osäkerheten som skolpersonalen 

uttrycker. Underkategorierna identifierar vad skolpersonalen är osäkra över, vilket de 

uttrycker kan påverka hur de kan hantera våldsbejakande extremism om det skulle 

uppkomma. 

 

 

5.1.1 Minska oroligheten av att uttrycka sig fel 

Underkategorin visar på att skolpersonalen i dagsläget i många fall inte vågar uttrycka sig, då 

de upplever en rädsla av att använda fel begrepp för att exempelvis uppfattas som rasistiska. 

Skolpersonalen upplever en orolighetskänsla av att trycka ner elevernas åsikter, värderingar 

eller en annan kultur, vilket utgör ett behov av att minimera osäkerheten till att uttrycka sig 

fel.  

 

//...// Det finns en oro att man ska vara rasistisk i att ta en sådan fråga, att jag pådyvlar min 

svenskhet eller min svenska kultur och trycker ner en annan kultur. Den rädslan finns 

generellt för svenskar. //...// 

 
Informant 3 

 

Skolpersonalen beskrev även att de “rätta begreppen”, det vill säga vad man får säga och vad 

man inte får säga ständigt förändras, vilket försvårar arbetet och förstärker orolighet- och 

osäkerhetskänslan av att uttrycka sig fel för skolpersonalen.  

 

//...// Man vågar inte, man är rädd att använda fel begrepp. Det har blivit en ”smäll på 

fingrarna- kultur” att man ska använda precis rätt begrepp. //...// 

 
Informant 2 

 

 

5.1.2 Våga föra dialog med elever 

Orolighet- och osäkerheten av att formulera sig fel speglar av sig på den här kategorin. 

Intervjupersonerna uttryckte ett behov av att all skolpersonal måste våga föra dialoger och 

diskussioner med elever som uttrycker sig på ett hotfullt sätt eller motarbetar ett demokratiskt 

samhälle. Skolpersonalen uttrycker ett behov av att de måste lyfta allas åsikter samt att de 

behöver ställa “varför-frågorna”, för att förenkla arbetet att hantera våldsbejakande extremism 

i skolan kontext, vilket de inte upplever att all skolpersonal gör idag. 

 

Jag tror att det är viktigt i skolan att man vågar diskutera, att man har en diskussion med 

elever som uttrycker sig på ett hotfullt sätt. //...// 

 
Informant 3 
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5.2 Skolpersonal är i behov av ökat stöd  

Kategorin påvisar att skolpersonalen upplever att de är i behov av ökat stöd. De tre 

underkategorierna förklarar vilket behov av stöd informanterna uttrycker att de behöver.  

 

5.2.1 Ökat samarbete med olika aktörer 

Informanterna upplever ett behov av ökat samarbete med olika aktörer, vilket denna kategori 

beskriver. Informanterna uttryckte ett behov av samarbete i form av en värdegrundspedagog, 

som skulle kunna ge vägledning till skolpersonalen om det uppstått ett sammanhang, som 

påvisat att en elev riskerar att involveras i våldsbejakande extremism. 

 

Jag skulle gärna se att det fanns någon slags värdegrundspedagog, som man skulle kunna 

kalla in till skolan för att hjälpa en personal eller elevgrupp. Samt om en pedagog har varit 

med om något i ett sådant här sammanhang får hjälp och vägledning hur man ska gå vidare. 

 

Informant 3 

 

Ett befintligt samarbete som informanterna berättade om är att de anordnar en 

elevhälsoteamträff en gång om året. Under träffen för de övergripande dialoger kring 

erfarenheter om deras arbetssituation, där ämnet våldsbejakande extremism skulle kunna 

lyftas, vid uppstående problematik. Dock uttrycker informanterna att enbart en träff en gång 

om året inte är tillräckligt, utan att träffarna och därmed samarbetet skulle behöva utökas och 

ske oftare, för att ge ökat stöd.  

 

Vi har en gång om året en heldag där vi kallar alla elevhälsoteamen, då har de innan jobbat 

med olika frågor. Då får de diskutera hur har det gått? Hur ska vi arbeta framöver? Tips? 

Vad behöver vi göra för åtgärder? Hinder? Då får de träffa en syskonskola, och diskutera 

dessa frågor. En gång om året tycker jag inte är tillräckligt, detta bör vi göra oftare. //...// 

 
Informant 1 

 

Ett önskemål om ökad samverkan och samarbete mellan skolan, Socialtjänsten, Barn- och 

ungdomsförvaltningen och föräldrarna redogör även informanterna för, då de upplever att 

skolpersonalen behöver hjälp i de sociala delarna av utbildningen. Informanterna anser även 

att kommunen behöver involveras. Att kommunen anordnar en dag för samtlig skolpersonal 

för att lyfta ämnet våldsbejakande extremism och hur skolpersonalen ska ge stöd och hantera 

uppstående situationer. 
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//...// Eller att kommunen har något för alla lärare, alltså en dag där man pratar om det och 

hur man kan göra. För säg i värsta fall om det skulle hända någonting här, vad gör man då? 

Och då hade det kanske börjat komma igång. 

 
Informant 5 

 

5.2.2 Ta del av en handlingsplan 

Underkategorin framställer att intervjupersonerna ser ett behov av att ta del av en 

handlingsplan på hur ämnet våldsbejakande extremism ska hanteras i skolans kontext. 

Intervjupersonerna uttryckte okunskap och omedvetenhet om kommunernas befintliga 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Det uttrycks även ett behov av att få 

handledning, information samt att det bör finnas ett forum för att kunna diskutera uppstående 

situationer där skolpersonalen annars kan uppleva en känsla av hjälplöshet.  

 

//...// Kommunerna måste på något sätt ha en handlingsplan på hur ska det hanteras. Och vad 

ska skolorna göra? Det är inte svårt att spränga en bomb på offentlig plats verkar det som. 

 
Informant 4 

 

5.2.3 Mer resurser 

Underkategorin beskriver att skolpersonalen är i behov av mer resurser i olika former. 

Skolpersonalen beskrev att många medarbetare är stressade över alla ämneskrav som finns i 

skolan och att de upplever att det läggs på mycket arbete. Tiden räcker inte till, till det arbete 

de förväntas utföra, där utvärdering, reflektion och det demokratiska uppdraget blir lidande 

och mindre prioriterat. 

 

//...// Vi måste få mer tid. Vi läggs på så mycket, vi får aldrig tiden och ro till att utvärdera 

och gå tillbaka //...// 

 
Informant 2 

 

Skolpersonalen uttrycker att goda relationer till eleverna är betydelsefullt för att de ska våga 

hantera en konflikt eller diskussion som kan uppkomma och att det är en resursfråga, då det 

krävs tid att bygga goda relationer. 

 

Har jag en rejäl relation, vågar jag ta mig an den diskussionen som kan uppkomma. 

Och detta är givetvis en resursfråga, att skapa tid till att bygga relationer //...// 

 

Informant 1 
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5.3 Skolpersonal är i behov av kunskap 

Kategorin belyser att skolpersonalen behöver mer kunskap inom ämnet våldsbejakande 

extremism. Underkategorierna beskriver vilken sorts kunskap skolpersonalen behöver för att 

kunna förhålla sig till samt hantera våldsbejakande extremism inom skolans kontext.  

 
 

5.3.1 Bättre information och riktlinjer  

Kategorin åskådliggör att skolpersonalen har ett behov av att få mer information och 

riktlinjer. Informanterna redogjorde för att informationen och riktlinjerna ska ge dem kunskap 

om hur de ska agera, handla och gå vidare vid uppkommande situationer inom våldsbejakande 

extremism. Det är ett behov då informanterna upplever osäkerhet kring hur de ska handla om 

situationen skulle uppstå i skolans kontext.  

 

Information! Och veta hur man ska handla och agera. Riktlinjer. ”Hur ska jag agera OM...? 

//...// 

 
Informant 4 

 

Intervjupersonerna beskrev även att de behöver få riktlinjer och utbildning om vad som står i 

lagen, och hur de ska agera om det skulle förekomma våldsbejakande extremism i skolans 

kontext. Därför menar skolpersonalen på att det är viktigt att få information om hur de ska 

agera utifrån vad lagen säger. Det är även avgörande för att skolpersonalen ska känna att de 

kan stå säkert när de gör en anmälan mot en elev, att de känner att deras handling är korrekt 

och att de har lagen på sin sida. Intervjupersonerna uttalar sig om att det är en plikt för 

skolpersonalen enligt lagen, att göra en social anmälan mot en elev som utför våldsamma 

handlingar. Detta tydliggör och påvisar att skolpersonalen är i behov av utbildning om lagen 

och vad som händer när skolpersonalen har genomfört en anmälan.  

 

Att ha fakta, att ha information och riktlinjer, vad säger lagen. Att man står säkert när det väl 

gäller… //...// 

 
Informant 1 

 

 

5.3.2 Kompetensutveckling om våldbejakande extremism 

Underkategorin belyser att det är viktigt för skolpersonalen att få kompetensutveckling om 

våldsbejakande extremism och interkulturell förståelse. Generellt beskrev intervjupersonerna 

våldsbejakande extremism i relation till islamistisk extremism. Intervjupersonerna kopplade i 

stor utsträckning sina svar till att det var män från exempelvis Mellanöstern som utförde de 

våldsbejakande extremistiska handlingarna och att det var mot de individerna resurserna 

skulle riktas. 
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Bland annat genom utbildning och kunskap inom interkulturell förståelse. Det gör att vi 

kommer personer med annan kultur närmare och att man inte kopplar våldsbejakande 

extremism till Islam och unga män från Mellanöstern och de områdena runt omkring, som jag 

själv och många i min omgivning gör. 

 
Informant 4 

 

Intervjupersonerna beskrev i sina svar att de behöver kunskap om hur individer som utför 

våldsbejakande extremistiska handlingar fungerar. De upplever att de skulle behöva få 

utbildning inom ämnet för att få en bredare förståelse över varför individer kan tänka sig bryta 

mot Sveriges demokratiska regler och ta till våld. Intervjupersonerna upplever att de behöver 

kompetensutveckling om andra kulturer för att kunna komma individer från en annan kultur 

närmre, vilket kan leda till en mer öppen dialog mellan skolpersonalen och eleverna. En 

intervjuperson uttryckte även att de tycker att arbetsgivarna ska se till att de får till sig den här 

sortens kunskap, för att hjälpa dem i deras dagliga arbete. 

 

Mer kunskap och förståelse! Vad är det som gör att vissa kan tänka sig att skita i 

demokratiska värden och ta till våld? //...// 

 
Informant 6 

 
Skolpersonalen uttryckte att deras relation till våldsbejakande extremism i skolans kontext, är 

att de kan se mönster och tendenser angående att elever upplever utanförskap och förändras 

exempelvis i klädsel samt beteende. Intervjupersonerna förklarade ett behov av utbildning och 

kunskap som kan hjälpa dem att se mönster för hur individer som involveras inom 

våldsbejakande extremistiska grupperingar agerar. De uttryckte även att arbetsgivarna ska se 

till att de får den här sortens kunskap, för att hjälpa dem att identifiera och förebygga 

våldsbejakande extremism. 

 
Visst ser jag det, jag hade en elev som jag kunde se under tid i utanförskap. Som sökte 

tillhörighet och pang kunde gå upp helt i andra ideal, kläder, attityder, tog ställning, kunde 

inte känna igen personen. Det blir tydligt att man behöver en tillhörighet, det är nummer ett. 

Sen vad det är för värdering blir nummer två, tre eller fyra. Detta behöver vi mer kunskap 

om. 

Informant 1 

 

5.3.3 Förbättra det demokratiska uppdraget i lärarutbildningen  

Underkategorin beskriver att lärarutbildningen behöver förbättras angående det demokratiska 

uppdraget. Intervjupersonerna beskriver att skolpersonalen vet om att de bör jobba med det 

demokratiska uppdraget inom skolans kontext, men de har bristfällig kunskap om hur de ska 

gå tillväga för att tillämpa det i sin undervisning. Intervjupersonerna tycker att det är 

nödvändigt med kunskap om konflikthantering i lärarutbildningen, då det ständigt 
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förekommer konflikter i skolan Det behövs även mer pedagogik för att kunna hantera sådana 

situationer. Intervjupersonerna berättar att de har läst till exempelvis normkritisk pedagogik 

och konflikthantering i efterhand, eftersom de saknade den kunskapen från sin 

lärarutbildning.  

 

Varje program har programmål, demokratiska medborgare exempelvis. Jag tror att många 

lärare inte har koll på detta för där står det tydligt hur man ska jobba med demokratiska 

perspektiv och mänskliga rättigheter. //...//  

Informant 4 

 

6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion, där författarna diskuterar styrkor och 

kritiserar föreliggande studiens metod samt konstruktion. Sedan följer en resultatdiskussion 

där studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning och teoretiska referensram.  

 
 

6.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen avser att redogöra studiens styrkor och svagheter som kan inverka på 

studiens giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Begreppen har som avsikt att 

mäta studiens trovärdighet med hänsyn till de metodologiska val som gjorts genom studiens 

process (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

En deskriptiv kvalitativ design grundar sig i individers perspektiv och uppfattningar av ett 

särskilt ämne, i form av intervjuer (Rosberg, 2017). Baserat på studiens syfte anser vi att en 

deskriptiv kvalitativ design är relevant. Detta för att syftet avser att belysa skolpersonalens 

behov av att förhålla sig till och hantera våldsbejakande extremism i skolan, utifrån deras 

personliga uppfattningar och erfarenheter. Därmed anser vi att studiens design ökar 

tillförlitligheten, då vi fick en djupare förståelse och inblick i intervjupersonernas 

uppfattningar och åsikter i jämförelse med en kvantitativ studie. Det beror på att en 

kvantitativ studie utgörs enligt Ahrne och Svensson (2015) av data som samlas in via 

exempelvis enkätundersökningar i form av siffermässiga värden och analyseras statistiskt, 

vilket ger ett litet utrymme för tolkning. Medan en kvalitativ studie ger mer utrymme för 

tolkning, vilket resulterar i att målgruppens utsagor blir mer ingående och innehållsrika vid en 

intervju, jämfört med en enkätundersökning (Ahrne & Svensson, 2015). En kvalitativ design 

medför även en delaktighet av forskarna, då det sker ett samspel under intervjutillfället mellan 

forskarna och intervjupersonerna. Det resulterar till att forskarna är medskapare av texten. För 

att studien ska få ett neutralt resultat, är det viktigt att forskarna inte påverkar 

intervjupersonerna och fenomenet som avses studeras (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017). Vi anser därför att det var fördelaktigt att vi som forskare hade liten förförståelse till 

ämnet våldsbejakande extremism. Anledningen till det är att vi har haft mindre möjlighet till 

att påverka intervjupersonerna, dess utsagor och resultatet, jämfört med om vi erhållit bättre 
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förförståelse och förutfattade meningar angående ämnet. Ytterligare ett argument till att vi har 

förhållit oss till ett neutralt resultat i studien är att intervjuguiden var semistrukturerad. Det 

medför att alla intervjuer har utgått från samma frågor, vilket vi anser ökar giltigheten då vi 

förhåller oss till vissa ramar som resulterar en tillförlitlighet till studien. En nackdel med att vi 

forskare besitter liten förförståelse om ämnet, är att tolkningen av empirin har blivit försvårad. 

Dock har vi kompletterat det genom läsning av litteratur samt tidigare forskning angående 

ämnet våldsbejakande extremism. 

 

Vårt val av snöbollsurval var metodiskt, då det är ett effektivt sätt att få tag på relevanta 

deltagare till studien. Däremot anser Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att risken med 

snöbollsurvalet är att deltagarna har pratat med varandra innan och att de har gemensamma 

tankar om ämnet som studien belyser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Detta är dock 

något som vi forskare inte är medvetna om. Enligt oss genererade snöbollsurvalet å andra 

sidan att studien blev mer giltig, då deltagarna som vi blev ombedda att kontakta var insatta i 

ämnet våldsbejakande extremism. Vi valde även att tillämpa bekvämlighetsurvalet då 

snöbollsurvalet inte resulterade i tillräckligt många deltagare, samt att vi ville öka giltigheten 

med att få tag på deltagare som har en annan bild av ämnet våldsbejakande extremism.  I 

enlighet med begreppet överförbar, bör forskningen och dess process presenteras utförligt, för 

att andra forskare ska kunna genomföra studien på ett förmånligt sätt. Det är därmed läsaren 

som avgör om studien är överförbar till annan kontext. 

 

En styrka med studien är att vi har intervjuat deltagare med olika befattningar samt olika lång 

arbetserfarenhet inom skolverksamheten i två olika kommuner. Flera forskare (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017; Denscombe, 2016) beskriver att det är fördelaktigt med en stor 

spridning på deltagarna vid en kvalitativ studie, då det gör att variationen i svaren kan bli 

större och att studiens resultat får ett bredare perspektiv (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017; Denscombe, 2016). Vårt urval består av sex individer, där alla är insatta i 

våldsbejakande extremism på olika sätt, vilket leder till att resultatet får ett brett perspektiv på 

ämnet. Vi försökte få kontakt med mer skolpersonal, dessvärre fick vi inte svar, eller tackade 

dem nej till att delta för att de kände att de inte kunde tillföra något till ämnet, vilket har varit 

en svårighet och svaghet i studien. Dock anser vi att studiens sex intervjupersoner, vilket till 

antalet kan anses som få, inte har försämrat studiens resultat eller tillförlitlighet, eftersom 

samtliga intervjupersoners utsagor har påvisat i princip samma resultat från båda 

kommunerna. Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2017) är det inte garanterat att 

studiens kvalité och resultat blir mer tillförlitligt vid flertalet intervjupersoner, då det enbart 

krävs att det ska finnas betydelsefull data för att täcka variationer. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att studiens giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

delaktighet har påvisats i diskussionen angående studiens svagheter respektive styrkor, vilket 

åskådliggör att studiens trovärdighet ökar. Lundman och Hällgren Granheim (2017) beskriver 

att bedömning av trovärdighetsgraden är subjektiv i en kvalitativ studie. Vi menar därmed att 

det är upp till respektive läsare att göra en egen tolkning och värdering som kan resultera en 

grad av lägre eller högre trovärdighet.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa skolpersonals behov av att förhålla sig till och hantera 

våldsbejakande extremism i skolan. Resultatdiskussionens struktur utgår från kategorierna 

som presenterats i studiens resultatdel, där de mest intressanta resultaten i relation till syftet 

och frågeställningarna, diskuteras i förhållande till den teoretiska referensramen samt tidigare 

forskning. 

 

6.2.1 Skolpersonal är i behov av att minska osäkerheten 

Resultatet visar att skolpersonalen uttrycker oro och osäkerhet över att förödmjuka elevernas 

åsikter, värderingar eller kultur, vilket skapar behovet att minska osäkerheten till att uttrycka 

sig fel. Osäkerheten hos skolpersonalen kan relateras till Sivenbring (2017) som beskriver att 

skolan sällan konfronterar elever som uttalar extrema åsikter, då de ignorerar problematiken 

och uttrycken. Ett skäl till det anses vara okunskap hos skolpersonalen, angående hur de ska 

bemöta, besvara och hantera de extrema åsikterna via dialog och diskussion (Sivenbring, 

2017). Enligt Antonovskys (2005) teori Känsla av Sammanhang, innefattar hanterbarhet att 

individen ska ha möjlighet till att kunna hantera uppstående krav med hjälp av olika resurser 

(Antonovsky, 2005). I enlighet med detta visar empirin att intervjupersonerna upplevde ett 

behov av att våga föra dialog med elever som motarbetar ett demokratiskt samhälle. Då detta 

behov uttrycks, identifierar det att skolpersonalen upplever meningsfullhet inom ämnet 

våldsbejakande extremism, enligt oss. Meningsfullhet handlar enligt Antonovsky (2005) om i 

vilken utsträckning de utmaningar och krav som individen råkar ut för, är värda att engagera 

sig i enligt individen (Antonovsky, 2005). För att det uttalade behovet i föreliggande studie 

ska uppfyllas samt för att underlätta hanteringen av våldsbejakande extremism i skolan, bör 

skolpersonal börja ta upp allas åsikter samt ställa “varför-frågorna”. Björkman (2019) stödjer 

att det är viktigt att våga ställa “varför-frågorna”, men för att få skolan mer normkritisk 

korrekt bör skolpersonalen analysera sitt egna arbetssätt. Tillvägagångssättet kan gå till 

genom att ställa frågorna “vad”, “hur” och “varför”. De tre frågorna är nödvändiga att ställa 

sig själv för att få det pedagogiska arbetet att leda till lärande, inte ge eleverna en norm att 

följa och bryta olika maktfördelningar (Björkman, 2019). Vidare förklarar Björkman (2019) 

att vid social interaktion är det viktigt att ha i åtanken att en maktposition eller/och en norm 

kan skapas snabbt, både i klassrummet och ute på skolgården (Björkman, 2019). Ett behov av 

att våga lyfta dessa frågor samt att våga bryta normerna och maktpositioner förstärks, då 

studier visar på att många skolor inte uppfyller skolinspektionens mål angående skolans 

ansvar att skapa förutsättningar till att elever ska bli aktiva och goda medborgare med 

demokratiska värderingar (Lindström & Perdahl, 2014). En aspekt som försvårar arbetet och 

hanterbarheten (Antonovsky, 2005) av extrema åsikter och uttryck, är att skolpersonalen 

beskriver att de “rätta begreppen” konstant skiftas, vilket gör det svårt att veta vad personalen 

får säga och inte säga. Avslutningsvis vill vi förtydliga skolpersonalens behov av att minska 

osäkerheten i att lyfta kontroversiella och svåra frågor. Behovet stärks då Sivenbring (2017) 

hävdar att elevernas åsikter måste lyftas och tas på allvar för att ett främjande och 

förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ska kunna tillämpas i skolans kontext. 

Baserat på empirin anser vi att det inte är genomförbart om skolpersonalen upplever en 
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osäkerhet över att förödmjuka elevernas åsikter, värderingar eller kultur. Detta stödjer Näring 

m.fl. (2006) som beskriver att läraryrket kräver hög interaktion med elever och 

vårdnadshavare, vilket gör yrket emotionellt. Det emotionella arbetet höjer kravet ytterligare, 

då lärarna ska förmedla en självsäker känsla vid konfrontation av besvärande elever enligt 

Näring m.fl. (2006). För att kunna klara av det emotionella arbetet på ett fördelaktigt sätt, 

anser vi att skolpersonal är i behov av att minska osäkerheten av att uttrycka sig fel och att 

våga lyfta svåra och kontroversiella frågor. Det skulle i sin tur skapa ökad kontroll över 

skolpersonalens interaktion med eleverna, vilket kan leda till ett förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism i skolans kontext.   

 
 

6.2.2 Skolpersonal är i behov av ökat stöd 

Skolpersonalen beskrev att de har önskemål om ett ökat samarbete och samverkan mellan 

skolan, Socialtjänsten, Barn- och ungdomsförvaltningen samt föräldrarna, då de upplever att 

de behöver hjälp i de sociala delarna av utbildningen. Att arbetet kring de sociala delarna av 

utbildningen är viktigt styrker Barnombudsmannen (2018b), då de menar på att den vanligaste 

anledningen till att individer söker sig till våldsbejakande extremistiska miljöer är att 

personen söker tillhörighet. Ett arbete för att skapa tillhörighet för barn och ungdomar ligger 

dock inte enbart på skolpersonalens ansvarsområde, då flera forskare (Sivenbring, 2017; 

Sieckelinck m.fl., 2015) förklarar att även andra vuxna i föreningar och organisationer har 

stor möjlighet till att påverka barn och ungdomar. Enligt Karasek och Theorells (1990) modell 

Krav/kontroll/stödmodellen är socialt stöd en betydelsefull faktor, för att uppleva en hälsosam 

arbetsplats med en balans mellan krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Utifrån 

empirin anser vi därför att det är viktigt och gynnsamt att skolpersonal och vuxna i 

föreningslivet samt organisationer samverkar mer i arbetet för att skapa tillhörighet och 

trygghet för barn och ungdomar.   

 

Ytterligare ett behov som intervjupersonerna uttrycker är att kommunerna bör involveras, 

genom att arrangera en dag för samtlig skolpersonal, att tillsammans diskutera ämnet samt hur 

skolpersonalen ska kunna förhålla sig till och hantera våldsbejakande extremism. Thornberg 

och Elvstrand (2012) redogör för att lokala politiker samt skolledningen bör engagera sig mer 

samt stödja skolpersonalen i det demokratiska arbetet. Politikernas och skolledningens arbete 

är idag bristande, eftersom en del svenska kommuner inte arbetar med demokrati i skolan 

(Thornberg & Elvstrand, 2012). I relation till empirin anser vi även att skolpersonalen 

behöver stöd och kompetensutveckling för hur deras pedagogiska arbete kan bli mer 

normkritiskt. Enligt oss är det en punkt som kan lyftas vid en nätverksträff där skolpersonal 

från olika skolor träffas. Björkman (2019) redogör för att skolpersonalen behöver bli bättre på 

att arbeta mer förebyggande mot normer som finns inom skolan, genom normkritiska 

pedagogiska metoder (Björkman, 2019). Informanterna berättade däremot om ett befintligt 

samarbete, där samtliga elevhälsoteam i kommunen träffas en gång om året, där de för dialog 

beträffande erfarenheter om deras arbetssituation, där våldsbejakande extremism skulle kunna 

lyftas, vid uppstående problem. Intervjupersonerna anser dock att träffarna behöver äga rum 

oftare och att samarbetet bör utvecklas, för att ge ökat stöd och hanterbarhet (Antonovsky, 

2005) av våldsbejakande extremism. Resultatet visar att detta befintliga samarbete är den 
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enda främjande och förebyggande insatsen som existerar, för att förhålla sig till och hantera 

våldsbejakande extremism i skolan. I relation till empirin anser vi att det hade varit 

fördelaktigt om all skolpersonal, inte enbart elevhälsoteam närvarade vid dessa rapporterade 

tillfällen. Det skulle varit gynnsamt då skolpersonalen, specifikt pedagogerna är de som har 

den närmaste relationen till eleverna, vilket gör det viktigt att de besitter kompetensen av att 

hantera svåra situationer. Vidare påvisar resultatet att intervjupersonerna upplever ett behov 

av ökat stöd, i form av att ta del av en handlingsplan, detta för att de ska kunna förhålla sig till 

och hantera våldsbejakande extremism i skolan. Det ger konsekvensen av att skolpersonalen 

är omedvetna om den handlingsplan som Sveriges kommuner och landsting (2017) beskriver 

att 134 kommuner i Sverige har skapat. Den omtalade handlingsplanen ger information om 

hur skolpersonalen ska agera, förhålla sig till och hantera situationen, där de tror att en elev 

riskerar eller har involverats i våldsbejakande extremistiska grupperingar (Sveriges 

kommuner och landsting, 2017). Utifrån empirin menar vi forskare på att kommunen bör 

synliggöra samt marknadsföra handlingsplanen i större utsträckning. Förslagsvis hade det 

kunnat ske i form av att kommunerna bjuder in samtliga skolor till samverkan, för att 

diskutera och synliggöra den befintliga handlingsplanen.  

 

Ett behov av mer resurser i olika former uttalar intervjupersonerna, då de beskriver att flera 

medarbetare upplever stress angående alla ämneskrav samt att det ständigt byggs på mycket 

arbete. Skolpersonalen anser att tiden inte räcker till, till det arbete de förväntas att utföra, 

vilket resulterar i att det demokratiska arbetet blir lidande. Sivenbring (2017) redogör för att 

skolpersonal måste få mer utrymme för att kunna arbeta tillräckligt med det demokratiska 

uppdraget och för att skolan ska ha möjlighet att forma en demokratisk arena (Sivenbring, 

2017). I relation till Krav/kontroll/stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) är 

skolpersonalen i behov av mer resurser, vilket Arvidsson m.fl. (2016) stärker då de beskriver 

att skolpersonal har hög risk att drabbas av utbrändhet och försämrad hälsa på grund av deras 

arbetsförhållanden. Arbetssituationen är påfrestande och ansträngd, då läraryrket har höga 

krav ställda på sig, trots att personalen ofta inte har resurser eller tillräcklig kompetens samt 

kunskap för att kunna hantera och klara av arbetet. Det har även tillkommit flera nya och 

uppdaterade lagar som skolpersonalen ska förhålla sig till samt arbeta efter, vilket också ökar 

arbetsbelastningen till stor del (Arvidsson m.fl., 2016). Resultatet påvisar även att 

skolpersonalen anser att det är betydelsefullt att ha goda relationer till eleverna, för att de ska 

våga hantera uppstående konflikter eller diskussioner. Dock krävs det tid till att skapa goda 

och förmånliga relationer till eleverna uttalar studiens skolpersonal, vilket är en resursfråga 

som ökar arbetsbelastningen ytterligare. En reflektion angående att skolpersonalen uttrycker 

önskemål om ökat samarbete och samverkan samt mer resurser, är att de upplever 

Antonovskys (2005) komponent meningsfullhet över att synliggöra och arbeta mer med 

ämnet våldsbejakande extremism i skolans kontext. I enlighet med teorin Känsla av 

Sammanhang (Antonovsky, 2005) är meningsfullhet fördelaktigt då det skapar motivation 

inför uppstående hinder, eftersom individen i fråga ser arbetet som betydelsefullt 

(Antonovsky, 2005). Utifrån empirin och teorin ser vi forskare detta som gynnsamt då det ger 

förutsättningar till att ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism kan ske i 

skolan, i en positiv riktning.  
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6.2.3 Skolpersonal är i behov av kunskap 

Skolverket (2018b) anser att det befintliga arbetet med att stödja skolpersonalen i arbetet mot 

våldsbejakande extremism, i form av kompetensutveckling är bristande och behöver utvecklas 

ytterligare (Skolverket, 2018b). Detta styrks av studiens resultat, som visar att skolpersonal i 

dagsläget har bristfällig kunskap och kompetens om hur de ska förhålla sig till samt hantera 

våldsbejakande extremism i skolan. Skolpersonalen ser därmed en meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005) av att synliggöra våldsbejakande extremism enligt oss, då de uttrycker ett 

engagemang och behov av mer kompetens för att det ska ske en bättre hantering av ämnet. 

Studiens resultat visar ett behov av kunskap och utbildning om vad lagen säger och hur 

skolpersonal bör agera baserat på lagen, när elever riskerar att involveras i våldsbejakande 

extremism. Skollagen (SFS 2010:800) redogör för att skolpersonal har som ansvar att skapa 

utbildning efter demokratins grundläggande värderingar. Skolverket (2018a) redovisar 

däremot för att skolan inte har ett uttalat uppdrag i det brottsförebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism. Dock beskriver Socialstyrelsen (2017) att det är en plikt för 

skolpersonal att göra en anmäla vid oro, när en elev riskerar att involveras i våldsbejakande 

extremistiska grupperingar (Socialstyrelsen, 2017). Detta synliggörs och stärks i studiens 

empiri, trots det visar studiens resultat att skolpersonalen har bristfällig kunskap och 

kompetens om anmälan, om den är korrekt samt vad som händer härnäst. Då skolan inte har 

ett uttalat uppdrag att förebygga brott såsom våldsbejakande extremism, men en plikt att göra 

en anmälan vid oro, görs frågan “Hur långt sträcker sig skolpersonalens uppdrag?” 

komplicerad, enligt oss. I relation till Karaseks och Theorells (1990) Krav/kontroll/stödmodell 

visar empirin att skolpersonalen har höga krav ställda på sig, då dem har en skyldighet att 

göra en anmälan vid oro, när en elev riskerar att involveras i våldsbejakande extremism. Detta 

kombineras med liten kontroll, då skolpersonalen saknar kunskap och kompetens om ämnet, 

vad lagen säger samt hur en korrekt anmälan går till. Samtidigt visar empirin att 

skolpersonalen efterfrågar socialt stöd och samverkan med olika aktörer angående det sociala 

arbetet och arbetet mot våldsbejakande extremism. Enligt Näring m.fl. (2006) är skolan en 

emotionell arbetsplats med tanke på all interaktion med elever och vårdnadshavare (Näring 

m.fl., 2006). Det sociala och emotionella arbetet är viktiga faktorer för att bemöta och påverka 

barn och ungdomar (Sivenbring, 2017; Sieckelinck m.fl., 2015). Lindström och Perdahl 

(2014) förklarar vidare att skolpersonal i många fall är förebilder, då deras egenskaper och 

värderingar har en inverkan på eleverna. Skolpersonal har därmed en möjlighet att påverka 

elevernas demokratiska värderingar samt den sociala utvecklingen på sikt (Lindström & 

Perdahl, 2014). I enlighet med detta och i relation till empirin anser vi att kraven är höga på 

dagens skolpersonal, samtidigt som resurserna inte räcker till, till det sociala arbetet och det 

demokratiska uppdraget. Studiens empiri stärker därmed Närings m.fl. (2006) resonemang om 

att det finns kopplingar mellan emotionella arbeten - höga krav och hög stressnivå, vilket kan 

påverka skolpersonalens hälsa negativt. Studien visar därmed att skolpersonalen inte kan 

hantera de krav som ställs i förhållande till våldsbejakande extremism i skolan, då de saknar 

kontroll och socialt stöd i dessa frågor. Enligt Karasek och Theorell (1990) kan det påverka 

skolpersonalens arbetsglädje, engagemang och utveckling negativt. Detta kan i slutändan 

resultera i att skolpersonalen visar större risk för sjukskrivning, utbrändhet, högt blodtryck 

samt stressrelaterade psykiska besvär (Karasek & Theorell, 1990).  
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Det är konstaterat att skolans roll i relation till våldsbejakande extremism är komplex.  

Skolpersonal har inte ett uttalat uppdrag i det brottsförebyggande arbetet mot våldsbejakande 

extremism (Skolverket, 2018a). I relation till empirin anser vi att skolpersonal behöver mer 

kompetensutveckling samt begriplighet (Antonovsky, 2005) om ämnet och dess mönster. 

Begriplighet (Antonovsky, 2005) ser vi som betydelsefullt för att skolpersonal ska kunna 

fullfölja sin skyldighet att göra en orosanmälan, när en elev riskerar att involveras i icke 

demokratiska grupperingar. Begriplighet anser Antonovsky (2005) är fördelaktigt då 

människan bör erhålla en förståelse och insikt för vad som händer i omgivningen 

(Antonovsky, 2005). Vidare beskriver Mattsson och Säljö (2017) att skolpersonal har 

bristande kunskap och kompetens om mönster och tendenser som knyts an till våldsbejakande 

extremism (Mattsson & Säljö, 2017). Då skolan som arena har möjlighet att förebygga att 

elever riskerar att involveras i våldsbejakande extremism (Skolverket, 2018a), menar vi att 

skolpersonalen har ett omedvetet ansvar angående dessa frågor. Detta resulterar i att frågan 

“Hur långt sträcker sig skolpersonalens uppdrag?” svåröverskådlig, enligt oss. 

 

Resultatet genomsyrar även ett behov av kompetensutveckling om ämnet våldsbejakande 

extremism. Trots att våldsbejakande extremism formas utifrån olika grupperingar där 

högerextremismen har den största förekomsten i Sverige (Nationella samordnaren mot 

våldsbejakande extremism, 2017), fokuserade intervjupersonernas utsagor mestadels i relation 

till islamistisk våldsbejakande extremism och unga män. Utifrån ett normkritiskt 

förhållningssätt finns det utrymme för analys. Enligt Sivenbring (2017) utgör islamistisk 

våldsbejakande extremism idag det största hotet mot samhällets demokrati samt att det främst 

är islamistisk våldsbejakande extremism som hamnar i rampljuset, likaså i studiens resultat. 

Baserat på det anser vi att islamistisk våldsbejakande extremism får mest uppmärksamhet i 

nyhetsvärlden, vilket medför att våldsbejakande extremism i största mån förknippas med 

islamistiska värderingar. Att övervaka och förstå skolpersonalens normkritiska 

förhållningssätt är fördelaktigt då de ska förespråka ett främjande arbetssätt i form av 

normkritisk pedagogik samt har stor inverkan på elevernas attityder och värderingar 

(Lindström & Perdahl, 2014). I relation till detta och studiens empiri anser vi att 

skolpersonalen har ett riktat synsätt till islamistisk våldsbejakande extremism. Det gör att 

skolpersonalen är i behov av kunskap och begriplighet (Antonovsky, 2005) om 

våldsbejakande extremism och dess innebörd samt bakgrund. Detta för att kunna förespråka 

en normkritisk korrekt bild av ämnet våldsbejakande extremism i utbildningen. 

Kompetensutveckling om ämnet är ett behov som förstärks av flera forskare (Andersson 

Malmros & Mattsson, 2017; Sivenbring, 2017) som beskriver att kunskap och förförståelse är 

betydelsefullt, för att skolpersonal ska kunna förhålla sig till och hantera våldsbejakande 

extremism i skolan. 

 

Thornberg och Elvstrand (2012) beskriver att lärarutbildningen innehåller att de ska arbeta 

med barns rättigheter och demokratin inom skolan, men att lärarutbildningen är bristande i 

hur pedagogerna ska få med det i sin undervisning (Thornberg & Elvstrand, 2012). 

Intervjupersonerna beskriver att det demokratiska uppdraget i skolan blir lidande, då 

skolpersonalen inte har fått tillräcklig kunskap om hur de ska utforma utbildningen för att det 
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demokratiska uppdraget ska verkställas. I relation till Karasek och Theorells (1990) modell 

Krav/kontroll/stödmodellen visar det på obalans mellan krav och kontroll. Det beror på att 

skolpersonalen inte har tillräckligt med kunskap och resurser för att utforma utbildningen 

efter de krav som ställs angående det demokratiska uppdraget. Däremot visar studiens resultat 

att skolpersonalen ser meningsfullhet (Antonovsky, 2005) och är medvetna om att de behöver 

jobba mer med det demokratiska uppdraget. Skollagen (SFS 2010:800) styrker att 

skolpersonal ska arbeta med demokratiska grundläggande värderingar i deras undervisning. 

Undervisningen ska främja lika rättigheter och förebygga kränkande behandling (SFS 

2010:800). Resultatet påvisar att intervjupersonerna har studerat i efterhand, för att få bättre 

kunskap om konflikthantering och normkritisk pedagogik. I enlighet med det beskriver 

Thornberg och Elvstrand (2012) att lärarutbildningen behöver bli bättre angående det 

demokratiska uppdraget och att kunskapen behöver tillämpas i praktiken, för att underlätta 

arbetet i arbetslivet (Thornberg & Elvstrand, 2012). Enligt Barnombudsmannen (2018b) har 

skolpersonal möjlighet att förebygga att elever involveras i våldsbejakande extremism under 

barn och ungdomars skolgång. I det förebyggande arbetet är det betydelsefullt att alla elever 

upplever skolan som en trygg miljö och att de utvecklas både kunskapsmässigt och socialt 

(Barnombudsmannen, 2018b). Intervjupersonerna belyser att det ständigt förekommer 

konflikter inom skolan och därmed efterfrågas det mer kunskap om hur de ska hantera 

konflikter mellan elever. Studiens resultat visar att skolpersonalen erhåller meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005) då de uttrycker ett behov av mer pedagogik och konflikthantering i 

lärarutbildningen, för att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö. Behovet förstärks då 

Mattsson (2018) belyser att elever som är våldsamma och bråkiga under skolgången löper en 

större risk att involveras i våldsbejakande extremistiska miljöer.  

 

Resultatet redogör att skolpersonalen erhåller en meningsfullhet (Antonovsky, 2005) att 

synliggöra våldsbejakande extremism, då de beskriver att de behöver få mer kunskap och 

riktlinjer. Kunskap och riktlinjer, som visar på hur de ska gå tillväga om de observerar en 

situation där en elev är i riskzonen för att involveras i våldsbejakande extremism. Däremot 

finns det redan ett verktyg som skolpersonalen kan använda sig av i dagsläget, i form av 

Samtalskompassen. Mattsson och Säljö (2017) beskriver att Samtalskompassens syfte är att 

hjälpa olika målgrupper, exempelvis skolpersonal att föra dialog med elever som är i 

riskzonen för att involveras i våldsbejakande extremistiska miljöer. Samtalskompassen ska 

även finnas som ett kunskapsunderlag för att identifiera olika mönster hos individer som 

tillhör en våldsbejakande extremistisk grupp. Dessvärre används inte verktyget då 

skolpersonalen saknar kompetens om hur de ska använda sig av det (Mattsson & Säljö, 2017). 

Studiens resultat belyser en omedvetenhet angående samtalskompassen hos skolpersonalen. 

Vi menar därför att kommunerna behöver bli bättre på att tillämpa kunskap om 

samtalskompassen på skolorna, för att användandet av verktyget ska öka. Enligt Andersson 

Malmros och Mattsson (2017) finns det olika mönster, en tydlig varningssignal är att 

personen börjar röra sig i nya kompisgäng, ofta med en kriminell bakgrund och därför slutar 

umgås med tidigare vänner. Utifrån empirin anser vi att Samtalskompassen är betydelsefull då 

skolpersonalens relation till våldsbejakande extremism utgörs av att de kan se mönster och 

tendenser till våldsbejakande extremism i skolans kontext, då de identifierar att elever 

upplever utanförskap och genomgår förändringar. Dock uttrycker skolpersonalen att de är i 
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behov av ytterligare kunskap och begriplighet (Antonovsky, 2005) angående detta. Verktyget 

kan därmed hjälpa skolpersonalen att identifiera mönster hos elever som riskerar att 

involveras i våldsbejakande extremism och förebygga att elever motarbetar demokratin, 

förklarar Mattsson och Säljö (2017).  

 

Skolpersonalens behov som presenteras i resultatet i form av kategorier, identifierar att 

skolpersonalen har brist på begriplighet samt hanterbarhet om våldsbejakande extremism. 

Resultatet visar att mer kunskap, ökat stöd och minskad osäkerhet är de behov som kan hjälpa 

skolpersonalen att erhålla begriplighet och hanterbarhet. Det resulterar i att skolpersonalen 

kan uppleva en högre grad av KASAM i relation till våldsbejakande extremism. En hög grad 

av KASAM kan enligt Kinman (2008) minska medarbetarnas upplevda stress, främja 

medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen samt skapa förutsättningar till att hantera svåra 

situationer. Detta stärker föreliggande studies resultat och dess trovärdighet.  

 

7. Slutsats och implikationer  

Baserat på studiens resultat dras följande slutsatser. Behov som skolpersonalen beskriver, för 

att kunna förhålla sig till och hantera våldsbejakande extremism i skolan, är att minska 

osäkerheten över att uttrycka sig fel och att våga föra dialog med eleverna. Vidare uttrycker 

skolpersonalen önskemål angående ökat stöd i form av samarbete med aktörer, ta del av en 

handlingsplan och mer resurser. Slutligen är skolpersonalen i behov av mer kunskap om 

våldsbejakande extremism, det demokratiska uppdraget, vad lagen säger, bättre information 

och riktlinjer samt hur de ska gå tillväga och agera när en elev riskerar att involveras i 

våldsbejakande extremism.  

 

Den hälsopedagogiska relevansen bygger på att skolpersonals roll idag, i arbetet mot 

våldsbejakande extremism är komplex och otydlig. Då skolan är en central arena i arbetet mot 

våldsbejakande extremism, är hälsopedagogisk kompetens i skolverksamheten gynnsamt för 

att främjande och förebyggande insatser ska kunna tillämpas på ett förmånligt sätt. 

 

7.1 Praktiska och forskningsmässiga implikationer 

För framtida forskning ser vi det som betydelsefullt att studera hur skolpersonalen ska kunna 

tillämpa och arbeta med det demokratiska uppdraget i skolans kontext, på ett förmånligt sätt.  

Hur skolan ska skapa förutsättningar till att eleverna blir aktiva och goda medborgare, med 

demokratiska värderingar är en olöst fråga, som forskningen bör rikta sitt fokus på.  

Vidare är det gynnsamt att forskningen fokuserar på hur skolpersonalens osäkerhet över att 

uttrycka sig fel, vilket visas i föreliggande studies resultat, kan motarbetas. Detta skulle vara 

gynnsamt då det bidrar till ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i skolans 

kontext.  
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Dataskyddsombud: Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter 

behandlas kan du alltid vända dig till Högskolans i Halmstads dataskyddsombud 

viadataskydd@hh.se. Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har 

rätt att granska hur högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter. 

 

Laglig grund: Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, 

vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. 

 

Mottagare av personuppgifter: Alla uppgifter som kommer oss till del kommer behandlas så 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Forskningsmaterialet kommer att hanteras konfidentiellt 

då allt material kommer att lagras på så sätt att personliga uppgifter inte riskerar att avslöjas. 

 

Lagringstid: Insamlad data kommer enbart användas i utbildningssyfte och inte för 

kommersiellt bruk. Personuppgifterna och insamlad data kommer endast att bevaras till dess 

att uppsatsen är godkänd och kommer därefter att förstöras. 
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Bilaga 2 Samtycke 
 
Samtycke till att delta i studien: Skolan som demokratisk arena. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 

mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 

något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 

Högskolan i Halmstad behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

 

...................................................................... Underskrift 

 

.......................................................................  Namnförtydligande 

 

........................................................................  Ort och datum  
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

1. Berätta gärna lite om dig själv 

2. Vad har du för tjänst? Vad gör du en vanlig dag på jobbet?  

3. Vad har du för utbildning?  

4. Hur länge har du arbetat inom skolverksamheten?  

5. Vad tänker du på när du hör ordet våldsbejakande extremism?  

6. Våldsbejakande extremism har blivit ett mer aktuellt ämne i dagens samhälle i stort.  På 

vilket sätt ser du att det blivit ett ökat förekommande?  

7. Finns det tendenser till våldsbejakande extremism i skolans kontext?  

8. Har du upplevt någon situation där du misstänker att någon elev har involverat sig i 

våldsbejakande extremistiska grupper eller riskerar att involveras?  Berätta gärna om 

situationen och hur du hanterade den.  

9. Om ja, upplevde du att du har kompetens för att hantera situationen?   

10. Vilken kunskap och kompetens anser du att du skulle behöva för att kunna hantera frågor 

och uppkommande situationer angående våldsbejakande extremism i skolans kontext på ett 

förmånligt vis?  

11. Vilka främjande och förebyggande strategier och insatser tillämpar ni i skolpersonalen för 

att hantera våldsbejakande extremism i skolans kontext?  

12. Upplever du att det är meningsfullt som skolpersonal att synliggöra ämnet våldsbejakande 

extremism i skolan kontext? varför/varför inte?  

13. Hur ser ert samarbete med elevhälsan/skolpedagoger/rektorer ut gällande dessa frågor? 

14. På vilket sätt upplever du att skolpersonalen kan få stöd av elevhälsan angående 

kontroversiella frågor och våldsbejakande extremism?  

15. Hur arbetar ni med normkritiska frågor i skolans kontext?   

16. Vilken kunskap och kompetens anser du att du skulle behöva för att arbeta med 

normkritiska frågor inom skolans kontext? 

17. Är det något du vill tillägga? 

 

 

Följdfrågor 

Kan du berätta mer?  

Kan du utveckla?  

Kan du ge något exempel?  

Hur menar du då? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Emma Andersson

Emily Engdahl

John Olsson


