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Inledning 
 

Den 15 april 2018 publicerade Dagens nyheter ett reportage från Ludvika, en kommun i 

centrala Sverige. Reportaget beskrev hur den nazistiska organisationen Nordiska 

Motståndsrörelsen (fortsättningsvis NMR) fått ett grepp om samhället genom sin närvaro 

och olika aktioner (Delin 2018b).  

En av aktionerna som NMR utfört i Ludvika som uppmärksammades särskilt 

i reportaget var en aktion mot en grundskola. Under aktionen ställde sig medlemmar ur 

NMR precis utanför skolans område, drog till sig uppmärksamheten genom att använda 

mikrofon, bengaler och en stor banderoll. De ropar slagord där de uppmanar eleverna att 

försvara sig mot ”rasfrämlingar”. Några elever gick också fram till dem nyfiket och 

började samtala med dem (Delin 2018b).  

När jag läste detta reportage började jag själv fundera över vilka rutiner som 

finns i skolverksamheten för att hantera händelser där extrema rörelser försöker påverka 

ungdomar. Inför mitt kommande yrkesliv i skolan som lärare har jag också blivit mer 

nyfiken på hur man hanterar trygghet i skolan, till exempel vilka rutiner som finns och hur 

de fungerar i praktiken. Något som är nyckeln i fallet i Ludvika är att skolpersonalen ska 

veta hur de ska arbeta så att eleverna har kunskaper nog för att kunna ta avstånd från en 

våldsbejakande grupp som NMR, eller hantera de som tvärtemot omfamnat dem. Denna 

studie ämnar klargöra bilden av detta arbete i skolorna.  

 

Problemformulering 
 
Att NMR väljer att utföra en aktion på en skola är inte en slump. Dagens Nyheters Mikael 

Delin (2018a) gjorde en egen undersökning där man tillfrågade rektorer i gymnasieskolor 

om de upplevt att utomstående försökt sprida extrema åsikter eller förmedla propaganda i 

skolan eller i nära anslutning till skolan. Av 419 tillfrågade rektorer svarade 188 att de 

upplevt detta.  

I Säkerhetspolisens (i fortsättningen SÄPO) och Brå:s rapport ”Våldsam 

politisk extremism” av Korsell m.fl får vi reda på att de vanligaste fallen av olaga intrång 

inom vit makt-miljön är när de tagit sig in på en skola för att dela ut propaganda och sedan 

efter tillsägelser ändå inte lämnat området. Över 20 sådana fall har man kunnat registrera. 

Av den samlade mängden brott som begås utgör de dock en liten del (100st) av de totalt 

1225 politiskt motiverade brott som begåtts inom vit makt-miljön av personer som var 

aktiva mellan mars 1999 till februari 2009 (2009:15, s. 55, 61–62).  
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På NMR:s hemsida ”nordfront.se” kan man använda sökfunktionen för att 

försöka få ett grepp om hur många aktioner som NMR gjort på skolområden i Sverige. 

Här rapporteras nämligen aktionerna som de så kallade kampgrupperna genomfört. Med 

hjälp av sökfunktionen kan man identifiera 19 olika aktioner (3/5 2018) som genomförts 

på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor mellan åren 2015 och 2018. Samtliga av 

dessa gick ut på att sprida den egna propagandan genom att sätta upp affischer och 

klistermärken samt riva ner ”fientlig propaganda”. I vissa fall drog man avspärrningstejp 

för entrén. Inga av dessa aktioner skedde under skoltid. Dessa kan såklart bara svara för de 

aktioner som faktiskt rapporterats, så det kan finnas ett mörkertal. Samtidigt är det svårt 

att veta om faktiskt alla aktioner har ägt rum, då vissa, men inte alla aktioner, 

rapporterades med en bild som komplement. Utifrån detta kan det sägas att påverkan mot 

skolor inte kan ses som något ovanligt.  

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (lgr11) 

så skall skolan förmedla ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

svaga och utsatta”. Vilket sätts på prov när en gruppering som NMR visar sin närvaro på 

skolan. Vidare skall all diskriminering i skolan motverkas aktivt och främlingsfientlighet 

skall mötas med ”kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket 2011, s. 7).  

Med tanke på att vit makt-miljöns aktiviteter har ökat genom åren (se nedan, 

Om Nordiska Motståndsrörelsen), så kanske vi kommer se aktioner mot skolor öka i 

samma takt. Däremot har arbetet mot våldsbejakande extremism utvecklats mycket i 

Sverige nationellt och lokalt det senaste decenniet, och skolan har fått spela en viktig roll. 

Om, och hur skolorna hanterar påverkan och influenser mot elever från vit makt-miljön i 

praktiskt arbete i sken av det nya arbetet mot våldsbejakande extremism blir därför 

intressant. Ambitionen med denna studie är att tillföra en bild av hur rektorer och andra 

med insyn på skolor tolkar uppdraget att stävja våldsbejakande extremism och hur de 

praktiskt gör det på sina skolor.  

 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur informanterna i denna studie beskriver hur de 

tolkar och arbetar med det nationella uppdraget för arbete mot våldsam politisk extremism 

med inriktning på vit makt. 
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Frågeställningar 
 
1. Vad har skolverksamheterna att förhålla sig till i det nationella uppdraget för arbete mot 

våldsbejakande extremism? 

 

2. Hur tolkar och realiserar informanterna det nationella uppdraget för arbete mot våldsam 

extremism?  

 

 

Definitioner och avgränsningar 
 
Nedan klargörs vissa mångtydiga, eller allmänt omdiskuterade begrepp och dess betydelse 

för denna uppsats. Med andra ord så görs inget anspråk på att ha klargjort diskussionen till 

begreppen för all framtid, utan snarare bara klargjort för mig själv och läsare av uppsatsen 

för vad som menas när begreppen används i denna studie.  

 

 

Våldsbejakande  
 
I den nyaste rapporten om våldsbejakande extremism i Sverige Våldsbejakande extremism 

i Sverige – nuläge och tendenser refererar man till den tidigare rapporten Våldsbejakande 

islamistisk extremism i Sverige för att definiera vad som kan beskrivas som 

våldsbejakande. Begreppet beskriver ett innehåll i ett material eller personers beteende. 

Material som räknas som våldsbejakande accepterar att våld används och stödjer också att 

man använder våld med ideologiska motiv för att främja en viss sak. En person som kan 

räknas som våldsbejakande har vid flera tillfällen visat ett beteende som accepterar, 

stödjer och utövar våld med ideologiska motiv för att främja en viss sak (Säkerhetspolisen 

2010 s. 27, refererad i Ds 2014:4, s. 20). 

 

 

Extremism 
 
Begreppet extremism används för att ”beskriva rörelser, ideologier eller individer som inte 

accepterar en demokratisk samhällsordning” (Ds 2014:4, s. 21). Med andra ord så anser 

extremism att endast försöka påverka sin omvärld med hjälp av legitim politik inte räcker, 

utan våld, hot om våld och skadegörelse till exempel är också legitima sätt att föra sitt 

politiska budskap. Det finns de rörelser och individer som är kopplade till extremistiska 

nätverk där man kan dela ideologi och andra idéer, men individer kan också vara formellt 
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fristående från dessa nätverk och ändå utföra våldsdåd enligt nätverkens övertygelse 

(Säkerhetspolisen 2010 s. 27, refererad i Ds 2014:4, s. 21).  

 
 

Vit makt 
 
Vit makt, och grupper som har en vit makt-ideologi syftas här på grupper som är emot 

invandring och det mångkulturella och demokratiska samhället. Vanligt inom vit makt är 

islamofoba och antisemitiska idéer om exempelvis att judar och muslimer är orsaker till 

olika samhällsproblem. Brott begås mot dessa grupper men också HBTQ-personer och 

HBTQ-rörelsen. Bland målen hos vit makt- rörelser finns att upprätta en diktaturstat och 

stärka den traditionella kärnfamiljen (Korsell 2009:15, s. 31–32). 

Indelningen av vissa extrema grupper till just ”vit makt” är ursprungligen 

SÄPO:s och Brå:s indelning. Debatten om extrema grupper kan ibland innehålla 

begreppen höger- och vänsterextremism vilket är missvisande eftersom det finns starka 

vänsterinslag hos vissa gruppers ideologi som klassas som högerextrema, exempelvis 

stark antikapitalism. Men man kan också ha gemensamma måltavlor i våldsutövandet. 

Därför skiljer man ut de som brukar klassas som höger- och vänsterextrema till vit makt- 

och autonoma grupper istället. För både den autonoma och vit makt-rörelsen härskar en 

bild av att den egna ideologin innehar alla svar på samhällets alla problem, som i sin tur 

leds till det som utpekas som fienden, som är ansvarig för dessa problem (Korsell 

2009:15, s. 31–33).  

 

Avgränsningar 
 

När referenser till ”våldsbejakande extremism” görs i den här texten syftas det endast på 

vit makt, och exkluderar våldsbejakande extremism med religiösa och autonoma 

förtecken. Endast vit makt-miljöns problematik i skolkontext och skolornas arbete mot 

detta kommer att avhandlas i denna uppsats eftersom de ökat sin aktivitet mest under det 

senaste året av jämförbara extrema grupper i Sverige. Också just vit makt-grupper 

eftersom de bär med sig ett historiskt arv som utgör särskilda utmaningar för skolan att 

hantera. Samt att de även visat ett intresse för att genomföra aktioner mot skolor. 

Arbetet mot våldsbejakande extremism kan vara riktat mot alla elever i 

skolan, enskilda klasser eller enskilda elever. Denna studie kan däremot bara sägas fånga 

upp det övergripande arbetet mot våldsbejakande extremism som skolor organiserat enligt 

informanterna.     
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Metod 
 

Det empiriska materialet för den här studien har samlats in genom en 

informantundersökning och består av muntligt material som tagits fram genom 

samtalsintervjuer. Valet har fallit på samtalsintervjuer av den anledningen att 

intervjuobjekten är (särskilt goda) vittnen till sin egen verksamhets arbete och bidrar här 

med underlag på hur arbetet går till (Esaiason m.fl. 2017, s. 235). Valet har gått till att 

använda samtalsintervjuer för att kunna ta del av resonemangen hos informanterna 

eftersom det som ämnas undersökas inrymmer viss komplexitet. Att redogöra för en 

skolas arbete mot våldsbejakande extremism kräver att informanten utvecklar sina 

resonemang kring olika eventuella lagtexter, ansvarsfördelningar, handlingsplaner, och 

samarbeten med andra aktörer inom kommunen som styr verksamheten i skolorna.  

 

 

Förberedelser 
 

Den viktigaste urvalsprincipen i valet av informanter var centralitet. Med andra ord de 

mest centrala eller viktiga personerna inom verksamheterna vilket är, angående skolor, 

rektorerna då det är de som ansvarar över hela verksamheten, och därmed också arbetet 

mot våldsbejakande extremism i skolan. Men eftersom rektorer ibland kan fördela ut 

arbete till lärare vid vissa projekt eller liknande så tillfrågades de även om visste en bättre 

person än dem själva att intervjua, alltså togs också tillfället i akt att använda 

snöbollsmetoden för att hitta potentiellt bättre informanter (Esaiason m.fl. 2017, s. 267).  

Förberedelserna inför intervjuerna började i att mejla rektorer och 

vicerektorer i den studerade kommunens (Polstad) grund- och högstadieskolor med en 

förfrågan om att delta i min studie. Det visade sig snart att det är mycket svårt att få tag i 

rektorer, antagligen på grund av deras arbetsbelastning och att det kommer en stor mängd 

mejl till rektorerna. Då mejlades även rektorer och vicerektorer på gymnasieskolor och 

även här var det svårt att få svar. Efter dessa samlade insatser innehades två bokade tider 

att intervjua rektorer på plats hos respektive skola. Ursprungligen var tanken att bara 

intervjua rektorer i samma kommun eftersom de då har samma ekonomiska 

förutsättningar och hotet mot extremismen lokalt skulle vara detsamma i mångt och 

mycket, och det skulle vara lättare att härleda andra orsaker till hur de väljer att utforma 

sitt arbete mot våldsbejakande extremism. Men eftersom målet var att ha fyra informanter 

så öppnade jag även upp för att intervjua rektorer men även annan personal med insyn i 
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arbetet mot våldsbejakande extremism också utanför den ursprungliga kommunen och där 

nåddes två till rektorer att intervjua. En är biträdande rektor i en gymnasieskola, den andra 

är biträdande rektor i en F-5-skola, men denna rektors främsta merit är hans arbete som 

representant för skolan i en samordningsgrupp i arbetet mot våldsbejakande extremism i 

sin kommun och han kommer fortsättningsvis att kallas ”samordnaren” för att skilja 

honom från övriga informanter. Övriga informanter kommer omnämnas som ”rektorerna”, 

eftersom det är deras främsta merit för deltagande i min studie, och har fått de fingerade 

namnen Adam, Bertil och Cesar. Dessa namn jag valt för enkelhetens skull och motsvarar 

inte informanternas egentliga könstillhörighet. Även kommunerna har fått fingerade 

namn; Polstad, där vi finner Adam och Bertil, Mackaby där vi finner samordnaren och 

Glesby där vi hittar Cesar. 

Samtliga blev informerade från början om att de, deras skolor och 

kommuner skulle vara anonyma och att deltagande var helt frivilligt. För denna studie blir 

inte anonymiteten ett hinder för trovärdigheten eftersom skolorna skulle kunna ligga var 

som helst i Sverige eftersom de inte sticker ut på något sätt. Dessutom är anonymiteten 

nödvändig med tanke på ämnets känslighet, till exempel om hur elevgrupper ser ut och 

vad för utmaningar det har fört med sig och påverkar skolverksamheten i övrigt (Esaiason 

m.fl. 2017, s. 267).  

Två av informanterna är jag bekanta med sedan innan studien fick sin början, 

och bekantskapen gjorde att jag kunde få en intervju på kort varsel vilket var mycket 

behjälpligt. Att de var bekanta kan förstås vara problematiskt av olika skäl, exempelvis 

kan det vara svårt att behålla en vetenskaplig distans och som intervjuare kan de kännas 

onödigt att ställa detaljerade frågor eftersom man redan känner personen (Esaiason m.fl. 

2017 s. 268). Jan Trost avråder även i sin bok Kvalitativa intervjuer (2010, s.144) från att 

intervjua personer man känner. Mina tidigare relationer till dessa informanter har däremot 

hållit sig begränsade och strikt inom en professionell miljö, vilket inte bör ha påverkat 

kvaliteten på intervjun negativt.  

 

 

Genomförande 
 

Inför intervjuerna skrev jag en intervjuguide med olika frågor som jag ville få besvarade 

(se Bilaga). Frågorna var tänkta mer som en generell guide för mig själv i vad jag ville få 

besvarat än ett strikt frågeformulär, därför fick vissa informanter annan ordning på 

frågorna, omformulerade frågor eller fler frågor ifall jag behövde få fram mer information. 

Frågorna i intervjuguiden var tänkta att vara så öppna som möjligt utan möjlighet att 
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kunna besvaras med ett ”ja” eller ”nej” för att göra intervjun mer som ett levande samtal. 

Frågorna rensades också ut från akademiska begrepp, för att minska min egen frågetid i 

samtalet ifall något skulle behöva klargöras. Guiden inleder med mer generella frågor om 

skolorna och om de som är på skolorna. Har skolan en annorlunda organisation har jag 

ställt frågor om detta också. Sedan går frågorna i guiden in på det som intervjun är tänkt 

att undersöka, där de numrerade rubrikerna är det som huvudsakligen söks svar kring och 

punkterna under detta är eventuella uppföljningsfrågor (Esaiason m.fl. 2017 s. 274). 

Samtliga intervjuade har fått bestämma plats och/eller tillfälle för intervjuns 

genomförande. Två av intervjuerna skedde öga mot öga på informanternas skolor, en 

intervju över Skype och en via telefon. Samtliga intervjuer spelades in med min telefon. 

Målet var här förstås att minska på intervjuareffekter genom att göra deltagandet på 

intervjun så bekvämt som möjligt för den intervjuade (Esaison m.fl. 2017 s. 277) 

 Under intervjuerna har jag i största möjliga mån försökt få informanterna att 

själva besvara mina frågor utan att jag hjälper dem att uttyda dem. Några av informanterna 

var först osäkra på vad de faktiskt gjorde på skolan mot vit makt och våldsbejakande 

extremism och då har jag gett exempel på vad jag vet att andra skolor har gjort mot 

våldsbejakande extremism. Då har oftast informanterna kunnat utveckla kring vad de 

anser är deras skolas arbete mot våldsbejakande extremism (Esaiason m.fl. 2017 s. 274).  

 Vid intervjuerna med rektorerna följde jag inledande intervjuguiden för att 

bekanta mig vid deras skola, men jag ställde även andra relaterade frågor angående 

verksamheterna om det fanns andra frågetecken att räta ut, som vid intervjun med 

samordnaren. När jag kände att jag fått svar på frågorna i intervjuguiden berättade jag det 

för informanten och frågade om de hade något övrigt att dela. Om inte började jag göra 

antydningar för att runda av, men stängde inte av inspelningen på telefonen ifall 

informanterna skulle komma på ytterligare relevant information att dela med sig av 

eftersom stämningen blir lite mer avslappnad, vilket de också gjorde (Trost 2010, s.111. 

Bryman 2012, s. 487).  

 
 

Källkritik 
 
För att diskutera denna studies empiri används begreppen reliabilitet och validitet för att 

utvärdera empirins pålitlighet och att det går att mäta det som undersökts i empirin, alltså 

informanternas uppfattningar om arbetet mot våldsbejakande extremism.  

 För att skapa en reliabilitet i det empiriska materialet så har jag strävat efter 

att göra intervjuerna så lika varandra som möjligt angående hur första kontakten med 
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informanterna har gått till, till exempel att de blivit delgivna samma information och fått 

friheten att bestämma när intervjuerna skulle ske. Vidare har intervjufrågorna utgått från 

samma intervjuguide och samtliga intervjuer blivit inspelade för att sedan transkriberas 

högst någon dag efter intervjuns tillfälle. Utifrån min metod så kan resultatet återskapas på 

ett liknande sätt, med den begränsningen att omfattningen på min studie är för liten för att 

ge ett generaliserbart resultat som man kan utläsa ett återskapat resultat på (Bryman 2012, 

s. 390).  

 För att utläsa en generaliserbarhet i den här studien kan man jämföra 

resultatet här med liknande studier, vilket också ger en viss bredd i generaliseringen 

bortom studiens egna resultat (Bryman 2012, s. 406). 

 Empirins validitet ligger i att informanternas utsagor faktiskt beskriver hur 

de uppfattar arbetet mot våldsbejakande extremism i sina verksamheter, i skola och för 

samordnarens del; som representant för skolan i kommunens samordningsgrupp. 

Validiteten nås här genom att informanterna är centrala personer i sina respektive 

verksamheter där de bär ett avgörande ansvar för arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Vidare besvarar informanterna alla intervjufrågorna som handlar om just detta arbete 

(Bryman 2012, s. 390). Informanterna kan bara ge sin egen upplevelse av just detta arbete, 

och inte svara för sin skolas faktiska arbete mot våldsbejakande extremism, just därför har 

inte heller ambitionen varit att mäta mer, till exempel att mäta ”skolors” arbete mot 

våldsbejakande extremism (Esaiason m.fl. 2017, s. 58–59).  

 

 

Metoddiskussion 
 
Eftersom den här studien har ambitionen att utforska människors uppfattningar om 

världen, så gick valet till att genomföra samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer ger chans att 

ställa öppna frågor som en intervjuare kan följa upp på för att följa intervjudeltagarens 

resonemang (Esaiason m.fl. 2017, s. 260–262). Att genomföra en frågeundersökning kom 

därför inte på fråga eftersom målet inte var att undersöka förekomsten av en viss 

företeelse. Dessutom är resonemangen hos informanter svårare att fånga in vid en 

frågeundersökning, vilket i den här studien varit centralt att fånga upp. Fördelen med en 

frågeundersökning hade däremot varit en mätbar generaliserbarhet hos resultatet (Esaiason 

m.fl. 2017, s. 236–237). Frågeundersökningar tenderar också att vara oanpassningsbara i 

den meningen att svaren som fås genom dessa intervjuer måste standardiseras, vilket gör 

det svårt att undersöka uppfattningarna hos människor i komplexa ämnen, som arbete mot 
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våldsbejakande extremism. Samtalsintervjuer tillåter istället att man anpassar intervjun 

efter de intervjuades utsagor (Bryman 2012, s. 470).  

 Ett problem under den här studiens skapelse har varit att hitta informanter att 

intervjua. Tänkta informanter har fått avskrivas och avbokats och det dröjde nästan in i det 

sista tills intervjuerna var gjorda. Om studien hade haft en mer kvantitativ metod som 

utgångspunkt kanske det hade varit enklare att hitta deltagare till studien eftersom 

deltagandet kunde ha gjorts till en väldigt låg investering i tid för den ursprungliga 

målgruppen rektorer. För att hitta deltagare ännu enklare hade syftesbeskrivningen kunnat 

göras bredare på så vis att jag inte hade behövt få tag på en särskild yrkesgrupp, utan 

studien kunde ha frågat allmänheten om de tror att skolan borde ha en roll i arbetet mot 

våldsbejakande extremism.  

 Om fler informanter deltagit i den här studien hade chansen att utnyttja ett 

tillfälle som en provintervju kunnat tas tillvara. Vid första intervjun blev det tydligt att jag 

var delvis frånkopplad till skolans verklighet och kunde ha utgått mer ifrån den. 

Exempelvis kunde närmre frågor ha ställts om skolans samverkan med socialtjänst och 

polis som inte räknades med ursprungligen.  
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Nulägesbeskrivning 
 

Denna del av texten ämnar ge en nulägesbeskrivning av arbetet mot våldsbejakande 

extremism i Sverige idag som berör skolans arbete, vad rektorerna skall förhålla sig till 

och hur utbrett problemet med vit makt-miljöns våldsbejakande extremism är. 

 

 

Om Nordiska Motståndsrörelsen 
 

Expo benämner NMR som en nazistisk gruppering, och skriver att NMR ser sig själva 

som nationalsocialister som vill avskaffa demokratin i de nordiska länderna och skapa en 

enda stat där NMR har politisk och ideologisk kontroll. För att kunna avskaffa 

demokratierna så rekryterar man aktivister som också tränas och lever enligt strikta regler. 

NMR har geografiska avdelningar i Sverige som de kallar ”nästen” som vidare är 

organiserade i så kallade ”kampgrupper”. Deras politik står på en grund av biologisk 

rasism och ideologin är i centrum en antisemitism med starka konspiratoriska drag. Det 

som för NMR utgör fienden är, bland annat; ”det demokratiska statsskicket, […] 

invandring och mångkultur, samt […] ’sionism’ och ’globalism’ (judar), kapitalism, 

kommunism, feminism, och HBTQ-rörelsen” (Expo 2018). Ett mål som NMR har är att 

deportera de flesta de menar inte har etniska släktband med personer från länderna i 

Norden. Vintern 2016–2017 utförde även3  medlemmar bombdåd i Göteborg (Expo 

2018a).  

   Något som måste stå klart är att NMR har mycket farliga element bland sina medlemmar 

och står för en ideologi där demokrati och allas lika värde är något som skall tas bort.  

Expo gör en årlig sammanställning av aktiviteter i den rasideologiska miljön, 

alltså de grupper och aktörer som vill skapa ett vitt homogent samhälle, står för 

antisemitiska föreställningar och tar aktivt motstånd mot demokratin. Här ingår även 

NMR. Aktiviteter räknas som propagandaspridning, manifestationer, sociala aktiviteter, 

kampförberedande, föredrag, kommunpolitik, demonstrationer och konserter. I den 

senaste mätningen ”Hatets politik 2017” framkommer det att sedan 2008, då mätningarna 

startade så har den rasideologiska miljön aldrig varit så aktiv som under 2017 med 3660 

aktiviteter. År 2016 var även det näst mest aktiva året sedan 2008 för den rasideologiska 

miljön (Expo 2018b).  

Expos sammanställning visar också att NMR:s totala antal aktiviteter har 

ökat från 184 då mätningarna startade till 3446 år 2017. Sammanställningen är baserad på 

gruppernas och aktörernas egna rapportering på sociala medier och hemsidor så siffrorna 
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kan vara underdrivna eller överdrivna. Angående det totala antalet aktiviteter per år så kan 

flera olika grupper ha deltagit på samma aktivitet. Rapporten är inte en exakt mätning på 

rasism i samhället, och ska snarare ses som ett prov på statusen hos de mest radikala 

aktivistbaserade grupperna (Expo 2018b).  

 

 

Om det nationella uppdraget för arbete mot våldsbejakande extremism i Sverige 
 

Här redogörs för de texter som utgör och styr Sveriges arbete mot våldsbejakande 

extremism. Mycket av arbetet i Sverige mot våldsbejakande extremism historiskt har varit 

ett polisarbete inom terrorismbekämpning men har mer och mer på senare tid blivit ett 

bredare samhälleligt arbete som rör myndigheter och aktörer på alla nivåer, även skolan 

och dess personal. Redogörelsen börjar där samhället utöver polisväsendet börjar 

inkluderas mer i arbetet mot våldsbejakande extremism och i förlängningen även 

terrorism.  

År 1997 beslutar den dåvarande regeringen att en parlamentarisk kommitté, 

Demokratiutredningen, skall sättas samman för att utreda de nya utmaningarna mot 

demokratin inför de nya förutsättningarna, problemen och möjligheterna under 2000-talet.  

Demokratiutredningen konstaterar att när antidemokratiska organisationer 

får ta plats på det fria och demokratiska föreningslivets bekostnad så är det en direkt 

motgång i strävan att utveckla engagemanget som finns i samhället, och den rika mångfald 

av röster som behövs komma till tals (SOU 2000:1, 207–208). Något som här blir tydligt 

och som kommer att återkomma i senare regeringsskrivelser är hur antidemokratiska eller 

våldsbejakande extrema rörelser ses som ett demokratiproblem, snarare än ett strikt 

säkerhetsproblem eller polisiärt problem. 

2008 ger regeringen ut skrivelsen Nationellt ansvar och internationellt 

engagemang – En nationell strategi för att möta hotet från terrorismen, där de redogör för 

sin syn på terrorismbekämpningen. Här beskrivs en ny hotbild som framkommit sedan 

början av 1990-talet från terrorismen. Den religiösa extremismen karaktäriserar här hotet 

och är därför inte bundet till ett visst geografiskt område utan kan utgöra hot var som 

helst. Förstörelse över lag anses vara ett mål i sig, samtidigt som självmordsattentat blir 

vanligare vilket sätter civilbefolkningen under ännu större hot (skr. 2007/08:64, 1, 3).  

Den nya strategin som regeringen presenterar här inkluderar polisiärt arbete, 

men tar också ställning för att det behövs en heltäckande strategi som innefattar även 

förebyggande samt skyddande åtgärder och konsekvenshantering. Åtgärderna ska också 

vara grundade i det öppna och fria samhället (skr. 2007/08:64, 4).  
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Regeringen fastställer i skrivelsen att bekämpa terrorism innebär att möta hot 

mot demokratin och att långsiktigt arbete mot terrorism och våldsbejakande extremism 

innebär att det krävs åtgärder som går utöver ren brottsbekämpning och kräver hela 

samhällets insatser. Arbetet måste också ske mot där extrema handlingar har sitt ursprung, 

till exempel avsaknad av mänskliga rättigheter och demokrati, våldsamma och hotfulla 

miljöer eller polariserande samhällsförändringar. Ytterligare förslag till omständigheter 

som gynnar extrema tolkningar är diskriminering, segregation och socialt utanförskap, 

men ytterligare forskning krävs här enligt regeringen (skr. 2007/08:64, 14). 

Bland åtgärderna som föreslås här inom det förebyggande arbetet är ett 

dialoginstrument som skall fungera på lokal, regional och nationell nivå i den meningen 

att en debatt och diskussion måste föras av ”lokala myndigheter, skolor, närpoliser, 

religiösa samfund, föreningar och politiska partier” (s. 16), om vad som kan inkluderas i 

ett demokratiskt samhälle och vilka gränser som finns. Säkerhetspolisen har sedan innan 

skrivelsen författades arbetat med dialog och att kontakta berörda parter, till exempel att 

lärare, föräldrar och dylika informeras om varningssignaler när individer dras mot 

extremism (skr. 2007/08:64, 16).  

År 2011 överlämnar regeringen en ny skrivelse till riksdagen, Handlingsplan 

för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. I den här skrivelsen vill 

regeringen redovisa vilka åtgärder regeringen har genomfört och i framtiden ämnar 

genomföra i syftet att ”stärka medvetenheten om demokratin och värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism” (skr. 2011/12:44, 1).   

Regeringens arbete för demokrati har tagit form i flera olika insatser. Skolan 

har här fått en uttalad roll i arbetet mot våldsbejakande extremism genom sitt 

demokratiuppdrag när regeringen införde en ny läroplan 2011 där regeringen ämnade öka 

de demokratiska principernas tyngd i både grundskola och gymnasieskola, och de nya mål 

som skapas för grundskolan ämnas stärka demokratin direkt. Som exempel ger regeringen 

här att skolan skall ansvara för att varje elev efter grundskolan har kunskaper om 

samhällets normer och lagar. Samtidigt har Skolverket fått i uppdrag att utvärdera 

skolornas värdegrundsarbete, och även utvecklat arbetet mot mobbning. Mellan 2008–

2010 har också 110 miljoner kronor använts för att öka jämställdheten i skolan (skr. 

2011/12:44, 26).  

Bland de insatser som regeringen föreslog finner man flera riktade mot 

ungdomar, där skolan får ta ansvaret enligt demokratiuppdraget. Regeringen ger Forum 

för levande historia i uppdrag att utveckla metoder och arbetsmaterial med syfte att stärka 

ungdomarnas demokratiska värderingar, som de sedan skall sprida vidare till skolorna, 
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men även andra aktörer. Anledningen till detta är att undersökningar utförda 2010 visar på 

att det finns stora grupper av elever där antidemokratiska åsikter är vida spridda, särskilt 

bland pojkar på yrkesförberedande program (skr. 2011/12:44, 37). 

Regeringen tillsätter också en utredning för att effektivisera arbetet mot 

främlingsfientlighet och intolerans, även här är skolan nyckelspelaren, och behovet av att 

specifik kunskap och metoder för att förebygga att unga tar åt sig främlingsfientliga 

attityder slås fast, men också att man kan identifiera och bemöta olika uttryck för 

främlingsfientlighet eller andra former av intolerans (skr. 2011/12:44, 37). 

Regeringen lämnar över en ny skrivelse till riksdagen 2012 där man 

presenterar en nationell strategi för att förebygga, förhindra och förbereda ifall 

terroristattentat sker. Det förebyggande arbetet handlar om att minska grogrunder för 

terrorism och inkluderar därför demokratiarbete för att möta detta. Den nationella strategin 

har också en bred ansats och omfattar flera myndigheter samt andra aktörer i samhället, 

och strategin omfattar också alla former av terrorism och våldsam extremism oavsett 

motiv (skr. 2011/12:73, 3–4).   

Målet med arbetet i den nationella strategin är utöver att öka tryggheten 

också att öka kunskaperna om våldsbejakande extremism och att sprida kunskaperna 

mellan aktörerna, samt att öka medvetenheten om demokratins grund hos unga människor 

(skr. 2011/12:73, 9–10).  

Betänkandet från utredningen När vi bryr oss – förslag om samverkan och 

utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism lämnas in 2013. Även 

här slås det fast att arbetet med att stävja våldsbejakande extremism handlar om hur vi 

bygger samhället så att människor får förtroende för mänskliga rättigheter och demokrati 

och i utsträckningen till varandra. Arbetet måste alltså handla om mer än 

brottsförebyggande arbete rent strikt (SOU 2013:81, s.24).  

I det förebyggande arbetet i Sverige är polisen och kommunen särskilt 

centrala aktörer, vilket också bekräftas av hur arbetet ser ut internationellt. När 

utredningen gavs ut fanns inte något nationellt systematiserat förebyggande arbete mellan 

aktörer emot just våldsbejakande extremism, utan det har endast varit säkerhetspolisen 

som har bedrivit ett arbete för att motverka att individer dras in i våldsbejakande 

extremism. Generellt brottsförebyggande arbete mellan kommun och polis finns däremot i 

stort sett alla kommuner i Sverige vid tidpunkten för utredningen. Något som kan 

förbättras här däremot är samordningen, både mer lokalt och nationellt, och eftersom 

kommuner ofta har egna modeller för brottsförebyggande arbete så ger det en splittrad bild 

(SOU 2013:81, s.74).  
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Utredningen föreslog med grund i detta att man inrättar en samordnare som 

på nationell nivå kan samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. I 

den nationella samordnarens uppdrag ingår att ansvara för att relevanta aktörer utbildas 

och att man följer upp resultat men också ”att med stöd i en nationell samordningsgrupp, 

bygga upp och driva en samverkansmodell […] med förebild i SSP-modellen i Danmark 

(SOU 2013:82, s.79–80). I en svensk skolkontext (utifrån vad man redan prövat i 

Göteborg) innebär det att varje skola har en kontaktpolis och att det finns personal som 

har en utbildning i vad som skall ligga grund för ett ingripande och vad man skall göra då 

(SOU 2013:82, s.77).  

I skrivelse 2014/15:146 Förebygga Förhindra Försvåra – Den svenska 

strategin mot terrorism får Sverige en ny strategi mot terrorism och ersätter den tidigare 

strategin i skr. 2011/12:73. I det förebyggande arbetet ingår här det arbete som redan har 

satts igång i och med den nationella samordnaren och dess arbete mot våldsbejakande 

extremism (skr. 2014/15:146, s.9–11).  

Den nationella samordnarens arbete slutredovisas i SOU 2017:110. I 

kommunerna jobbade den nationella samordnaren med tre hörnpelare i organisationen 

kring kommunernas arbete mot våldsbejakande extremismen. I kommunerna skall det 

finnas en samordnare, eller kontaktperson som håller ihop arbetet i kommunen. För att 

grunda det lokala arbetet i verkligheten tar kommunen fram en lägesbild över den lokala 

våldsbejakande extremismen som ska uppdateras årligen eller tidigare. Den sista och 

tredje hörnpelaren är att kommunerna bygger en handlingsplan utifrån sin lägesbild. 

Handlingsplanen kan handla om processer och ansvar eller vem som gör vad och när det 

skall göras. Tanken med strukturerna är att skapa rutiner som i sin tur skapar beredskap 

och gör det lättare att ta till åtgärder (SOU 2017:110, s.17).  

Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) inrättas vid Brå i början av 

2018 som en egen enhet och tar över många av de uppgifter som den nationella 

samordnaren lämnar efter sig (CVE 2018).  

 

 

Arbetet mot våldsbejakande extremism i Polstad, Glesby och Mackaby kommun 
 

I Polstad kommun där skolorna ligger finns det ett arbete mot våldsbejakande extremism 

som organiseras av kommunen. Kommunen har tagit fram en handlingsplan mot där det 

slås fast att man skall arbeta aktivt mot den våldsbejakande extremismen. Kommunen har 

gett det lokala brotts- och drogförebyggande rådet (i forts. PolBrå) i uppdrag att samordna 

arbetet mot våldsbejakande extremism, där de skall ansvara för att arbetet förebygger alla 
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former av våldsbejakande extremism, och utveckla och stärka samverkan angående detta. 

Inom samverkan består detta av att man tar fram en lägesbild lokalt för aktörer att 

använda, bidragande av information, att man samordnar en omvärldsbevakning samt att 

man ordnar utbildningar och metod- och kunskapsutveckling (Polstad Kommun 2018).  

I detta arbete har man tagit fram ett konsultationsforum som där personer 

med specialkompetens kan fungera som stöd till alla kommunens verksamheter. De som 

arbetar inom kommunens verksamheter kan även vända sig till forumet direkt för 

vägledning i relaterade ärenden. Forumet skall sätta ihop en plan för arbetet årsvis, där 

man prioriterar gemensamt hur detta skall struktureras. I forumet sitter främst PolBrå, 

Socialtjänsten, Polismyndigheten, Säkerhetsavdelningen och Landstinget, men andra 

viktiga aktörer, såsom skolan och ideella aktörer kan också bjudas in vid behov. Med detta 

vill man bygga på redan befintliga insatser för att långsiktigt öka samverkan och strategin 

inom verksamheterna (Polstad Kommun 2018).  

I handlingsplanen tar man fasta på utbildningsbehoven hos alla verksamma i 

kommunen som kan komma i kontakt med personer som riskerar att fastna i 

våldsbejakande extremistiska miljöer. Behov finns i utbildning om både själva 

extremismen och hur man för samtal med personer inom dessa rörelser. Där skall 

kommunen ansvara för att man följer utvecklingen av fruktbara metoder så att de kan 

användas för att göra arbetet effektivt. Konsultationsforumet skall också ha gemensamma 

utbildningar, studiebesök och konferenser för att kunna utgöra ännu bättre stöd till de 

verksamma i kommunen. Slutligen skall Polstads kommun utgöra stöd för när 

våldsbejakande extremism drabbar verksamheterna, till exempel skola eller fritidsgård. 

Utöver detta skall också telefonnumren till de nationella hjälplinjerna finnas publicerade 

på kommunens hemsida för allmänhetens nytta (Polstad Kommun 2018).  

I Glesby finns ingen samordnare eller arbetsgrupp i arbetet mot 

våldsbejakande extremism. I Glesby kommun har man istället valt att fortsätta med ett 

nära samarbete med polisen istället där man specifikt jobbar emot mängdbrott, narkotika 

och våld. Att ha en samordnare har beslutats som för ekonomiskt krävande samt att en 

samordnares arbetsuppgift redan idag utförs av andra (Glesby Kommun 2017).  

Mackaby har ingen färdig handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 

men arbetet mot våldsbejakande extremism inkluderas i det brottsförebyggande arbetet 

(Mackaby Kommun 2016).  
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Samtalskompassen – Ett utbildningsmaterial 
 

Den nationella samordnaren mot extremism fick i uppdrag från regeringen enligt SOU 

2013:81 att ta fram utbildningsmaterial för att stärka arbetet mot våldsbejakande 

extremism. Utbildningsmaterialet som fick namnet Samtalskompassen riktar sig till 

personer som möter individer i riskzonen för radikalisering, särskilt unga individer. 

Målgruppen för utbildningsmaterialet är bland annat lärare med flera, som ”med hjälp av 

Samtalskompassen, kan få förbättrade kunskaper om hur de, utifrån sin yrkesroll kan 

förebygga våldsbejakande extremism” (Nationella samordnaren mot våldsbejakande 

extremism). Samtalskompassen innehåller särskilt material för samverkansgrupper i 

kommuner som specifikt jobbar brottsförebyggande mot individer som riskerar att hamna 

i våldsbejakande miljöer. Materialets syfte är att förebygga radikalisering hos unga, detta 

genom att arbeta med ungdomars motståndskraft mot olika extrema budskap och peka på 

hur man kan få inflytande som medborgare (Nationella samordnaren, a). 

I Samtalskompassen hittar vi redogörelser för förebyggande arbete, 

demokratiska samtal och övningar för samverkansgrupper, och metodstöd för dialog med 

unga. I redogörelsen för förebyggande arbete så spelar skolan en viktig roll, och förslag på 

hur förebyggande arbete kan gå till beskrivs. Det förebyggande arbetet delas upp i tre 

nivåer; generella förebyggande insatser, specifika förebyggande insatser och 

individinriktade förebyggande insatser. Det förebyggande arbetet beskrivs vara ett 

långsiktigt arbete som kan jämföras med brottsförebyggande arbete och riktar in sig på att 

stävja ett riskbeteende (Nationella samordnaren b, s. 3).  

Den första nivån, generella förebyggande insatser handlar om samhälleliga 

insatser, som att det finns fungerande och relevant service för människor i samhället 

såsom hälsovård och skolor. Inom denna nivå liksom resterande nivåer finns det en lista 

på vad som kan vara orostecken som kan tala för att våldsbejakande extremism 

förekommer. På den första nivån handlar det om övergripande orostecken såsom 

otrygghet, skadegörelse och att diskriminering förekommer. Den andra nivån, specifika 

förebyggande insatser, handlar om insatser mot specifika problem eller unga som är i just 

riskgrupper. Här arbetar skolpersonal tillsammans med socialarbetare, poliser och andra 

som kan verka tillsammans på lokal nivå. De tecknen på oro som beskrivs här är hur 

individer yttrar och visar åsikter på olika sätt och förändrade kompiskretsar. Här 

understryks det att om ungdomar visar dessa orostecken så betyder det inte automatiskt att 

de håller på att radikaliseras eller att någon radikaliserar dem, men att närmare 

undersökning kan vara på sin plats. Sedan listar man olika handlingsmöjligheter som 
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aktörerna kan åta sig där man undersöker de ungas behov och motivation, skapar 

relationer till små grupper med samma behov och motivation. Antingen föreslås man att 

jobba med gruppens inre eller yttre medlemmar. Slutligen kan man bygga ett nätverk med 

familjerna som har drabbats av detta för att utbyta erfarenheter (Nationella samordnaren b, 

s. 3–5). 

Slutligen beskrivs den tredje nivån, individinriktade förebyggande insatser, 

vilket också är den överlägset mest omfattande nivån. Insatsen riktar sig mot en enskild 

individ som har ett riskbeteende som exempelvis kan vara att individen konsumerar 

våldsbejakande budskap, är inblandad i våldsamma sammandrabbningar, använder 

symboler och klädkoder enligt en viss grupp och är inblandad i kriminalitet. En insats mot 

en sådan individ kan användas tillsammans med den andra nivån och kan integreras i till 

exempel utredningar om undervisningsstöd och kan användas av ”pedagoger, 

socialarbetare, mentorer, personal inom psykiatri och sjukvård m fl.” (Nationella 

samordnaren b, s. 5). Här listar också Nationella samordnaren olika exempel på åsikter 

som individen kan bära på, bland annat; förkastande av demokratiska principer, 

övertygelse om att de egna åsikterna är de enda riktiga, hat mot vissa grupper, står för 

konspirationsteorier eller talar för absoluta lösningar såsom eliminering av vissa grupper 

av människor, till exempel (Nationella samordnaren b, s. 5).  

Bland de handlingsmöjligheter som föreslås så ges först ett alternativ till två 

vägar som man kan gå här; att antingen följa upp tecken på oro direkt eller att ta till 

ytterligare utredning för att göra en bedömning. Och att vara aktiv eller mer passivt bär 

naturligtvis med sig olika konsekvenser som man listar i samtalskompassen, däribland att 

handling kan riskera att ytterligare stigmatisera individen i fråga, och att passivitet kan 

göra att man riskerar att problemet fördjupas ytterligare. Handlingsmöjligheterna som 

föreslås här är en samverkanskedja där allt från individuella dialoger med individen och 

nära till denna, samt samverkan bland de aktörer som finns till förfogande i arbetet 

aktiveras för att nyansera fallet. Om individen anses ha gått för långt i sina våldsbejakande 

extrema sympatier kan man tillföra särskilda resurser och kompetenser. Om man anser att 

kontakten till våldsbejakande rörelser är för nära så kan det krävas att särskild 

avhopparkompetens tas in, eller till och med SÄPO om risk för personens eller andras 

säkerhet finns. Slutligen understryks det att riskbeteenden är komplexa och att det är svårt 

att fånga upp dem hos unga individer. Ett förslag är att använda sin yrkeskunskap för att 

tolka det man ser och hör hos individer och avgöra om det är ett naturligt beteende, 

uppmärksamhetssökande eller om beteendet kan kopplas till utanförskap. Men detta 
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kräver i slutändan att man undersöker situationen för att graden av hur pass allvarligt detta 

är kan slås fast (Nationella samordnaren, s. 5–6). 

 

Skolverket om skolans roll i arbetet mot våldsbejakande extremism 
 

Skolverket fick i uppdrag från regeringen att reda ut vilken roll utbildningen har i arbetet 

mot våldsbejakande extremism. Skolverket finner att den stora nyttan skolan kan göra i 

arbetet mot våldsbejakande extremism är att ge elever demokratiska verktyg i en 

utbildning med god kvalitet. Detta finner vi också i läroplanen om grundläggande värden; 

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Skolverket 

2011, s. 7). Det skall vara möjligt att lyfta tuffa ämnen i en trygg klassrumsmiljö utan 

diskriminering och andra kränkningar. I händelse att elever far illa, behöver stöd eller 

visar tecken på att ”radikaliseras in i våldsbejakande extremism” (Skolverket 2018, s. 4) 

kan skolan överväga en anmälan till socialtjänst, inte till polis eller de lokala samordnarna. 

Om det rör sig om brott kan skolan polisanmäla om skäl finns (Skolverket 2018, s. 4).  

 

Politisk information i skolan 
 
Politiska partier i övrigt har fått ta plats på gymnasie- och grundskolor i hela landet förr 

och än idag, kanske genom olika temadagar där partier bjudits in och fått chans att sprida 

sitt budskap till eleverna vilket lärarna utnyttjar som ett tillfälle att lära eleverna om 

Sveriges statsskick och källkritik till exempel. Möjligheterna här att skapa dessa 

lärtillfällen är många. Men var gränserna går för när politisk information får lov att spridas 

i en skola av partier och andra aktörer och inte får lov att spridas är inte helt självklart, 

även om det nu regleras i lag. 

Innan dagens lagstiftning om politisk information i skolan som infördes i 

skollagen 1 januari 2018 så fanns det ingen lagstiftning om detta. Istället hänvisades 

skolor till objektivitetsprincipen enligt Regeringsformen (1 kap. 9§) när de skulle förhålla 

sig till frågan om att bjuda in politiska partier till skolan. Vilket såklart innebär att skolan 

skall vara saklig och opartisk som offentlig förvaltning. Till stöd för dagens lagstiftning 

startade man en utredning, Utredningen om politisk information i skolan, för att klargöra 

rättsläget. Det som orsakade den största osäkerheten enligt utredningen var att om en 

organisation eller politiskt parti som ansökt om att få delta tillsammans med andra partier i 

skolverksamheten blivit nekade av praktiska skäl, så kunde den organisationen eller partiet 

göra skolan skyldiga att låta dem delta vid ett annat tillfälle (SOU 2016:4, s. 14–15).  
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  Eftersom rättsläget var osäkert så föreslog utredningen att en ny lag skulle 

införas i skollagen där skolan ges möjlighet att begränsa antalet partier som får delta i 

skolverksamheten efter en objektiv måttstock, exempelvis att bara partier som 

representeras i riksdagen får delta i skolan. Men en skola är fri att använda vilken 

måttstock som helst i det här fallet med kravet att den har en objektiv grund, vilket innebär 

till exempel att en skola inte kan förbjuda ett parti att delta endast på grund av vilka åsikter 

partiet företräder. De partier som utesluts på objektiva grunder från att besöka i skolan, 

måste ändå ges rätt att delta på andra sätt, vilket formulerades till ”lämpligt sätt”, och här 

innebär det att skolan bestämmer vad ett ”lämpligt sätt” innebär. Det kan vara från samma 

sorts deltagande som de andra partierna eller till exempel att skriftlig information om 

partiet tillgängliggörs för eleverna. Slutligen slås det fast att en skola aldrig är skyldig att 

bjuda in ett politiskt parti för att delta i verksamheten (SOU 2016:4, s. 16–17). 

För organisationer som exempelvis NMR eller andra extrema rörelser så har 

här skolan ett rättsligt skydd emot att de vistas på skolans område och försöker sprida sina 

politiska budskap, även om sådana organisationer kan få in sina budskap på skolor ändå, 

fast under skolans bestämda tillvägagångssätt. Men skolan måste beakta yttrandefriheten 

vilket innebär att åsikter och yttranden inom skolverksamheten som inte är brottsliga inte 

kan leda till en repressalie. Vilket självklart inte begränsar skolpersonal från att svara på 

yttranden och åsikter inom yttrandefrihetens ramar, till exempel genom diskussioner i 

elevgrupper, eller att låta andra politiska företrädare i en debatt få svara på yttranden 

(SOU 2016:4, s. 17–18).  
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Tidigare forskning 
 
Här presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie, nämligen forskning 

kring våldsbejakande extremism och främlingsfientlighet, eftersom det inkluderas i det 

nationella uppdraget, och hur det hanteras i skolan. Det finns redan en hel del forskning på 

främlingsfientlighet i skolan och samhället i övrigt. Även om våldsbejakande extremism 

börjar mängden forskning att tillta de senaste åren, och det finns också forskning på hur 

detta artar sig i en skolkontext. Forskning om nationella handlingsplaner är i mångt och 

mycket i startgroparna än så länge men en del forskning finns i länder som har haft 

nationella handlingsplaner och samordning längre än i Sverige, exempelvis i 

Storbritannien.  

Forskningen som presenteras här är inte på något sätt en uttömmande 

redogörelse för all forskning i ämnet, utan är ett resultat av ett aktivt urval från min sida 

för att belysa hur den här studiens syfte passar in i den tidigare forskningens kontext. 

 

Bemötanden av främlingsfientlighet i gymnasieskolan 
 

Emma Arneback analyserar lagar, styrdokument och likabehandlingsplaner i sin artikel 

”Bemötanden av främlingsfientlighet i gymnasieskolan” (2013) för att nysta i hur skolans 

uppdrag att bemöta främlingsfientlighet har förändrats sedan 1994, då detta först togs upp 

i skolan. Hon hittar tre kategorier av handlingssätt (2013, s. 139–140). 

Arneback definierar här främlingsfientlighet som ”en fientlighet riktad mot 

individer eller grupper av individer utifrån kulturella faktorer”, och avstår från begreppet 

rasism på grund av att det ofta associeras med endast en biologisk förklaringsgrund, fast 

det också finns kulturella grunder (2013, s. 143).  

År 2006 kom en ny skollag där diskriminering och kränkande behandling av 

barn förbjöds. Lagen ger också ett juridiskt ansvar till skolan som vid underlåtelse kan 

förses med olika straff. I de olika likabehandlingsplanerna som Arneback analyserar är det 

vanligaste sättet att förhålla sig till främlingsfientlighet att förebygga och förhindra 

kränkningar, den andra kategorin, vilket i förlängningen följer hur lagarna är utformade 

(Arneback 2013, s. 148–149).  

Om sedan någon i skolan skulle bli utsatt för kränkningar, så sker inte 

arbetet med åtgärder på särskilt många olika sätt. Oftast är det en handlingsplan som 

appliceras i arbetet. Handlingsplanen kan ha en lista på hur arbetet ska fortskrida; hur 

skolan skall reagera, vem som skall kontaktas och agera, vilka möten som skall hållas och 

vilken dokumentation som skall göras och vilken uppföljning man skall ha. Samtalen kan 
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ha utredande och åtgärdande karaktär, och har då som mål att ta reda på vad som hänt och 

att hantera problemet som uppstått (Arneback 2013, s. 151–52).  

I de olika likabehandlingsplanerna hittar Arneback en tendens att se eleven 

som den som kränker, vilket förstärks när man studerar det förebyggande arbetet som i 

ännu högre grad fokuserar på eleven som den som kränker. Här vill Arneback peka på att 

skolan som institution och även personalen utelämnas ur problemet. Lärarna kan nämnas 

som potentiella gärningspersoner, men skolan glöms helt. (Arneback 2013, s. 155).   

Den tredje kategorin handlar om att förhindra främlingsfientlighet. Här 

handlar det om att man på förhand förbjuder olika uttryck av olika skäl, vanligtvis genom 

betydelsen av olika uttryck och med hänvisning till olika verksamhetsstyrande dokument. 

De handlingsplaner som använder sig av detta handlingssätt kräver att en bedömning görs 

för vad som är rasistiskt eller inte, och bedöms det vara det så är det skäl nog till att 

förbjuda det uttrycket. Arneback finner att de handlingsplaner som jobbar enligt den här 

metoden enbart tar fasta på rasistiska och främlingsfientliga uttryck, och det är mycket 

mer sällsynt att man har ett uttryckligt förbud mot homofobiska uttryck. 

Handlingsplanerna är i varierande grad noggranna med vad som skall klassas som 

främlingsfientliga uttryck. Vissa har listor på uttryck, symboler, handlingar etc. medan 

andra handlingsplaner fokuserar på uttryckens karaktär för att därmed bedöma vad som 

strider mot skolans värderingar (Arneback 2013, s. 155–156).  

 
 

Främlingsfienden inom oss – SOU 2012:74 
 

SOU 2012:74 är ett resultat av att regeringen tillkallat en särskild utredning för att lägga 

fram förslag till hur arbetet mot främlingsfientlighet kan göras mer effektivt. 

Främlingsfientlighet här förstått som en generell intolerans mot grupper som uppfattas 

som främlingar (SOU 2012:74, s. 62). 

Här har man sammanställt uppgifter från opinionsundersökningar och 

anmälningar på hatbrott och diskriminering i syfte att spegla situationen angående 

främlingsfientlighet i Sverige under tiden då texten skrevs. Utifrån detta slår man fast att 

främlingsfientligheten i Sverige är ungefär på samma nivå som i övriga Europa, kanske 

aningen bättre. Vardagsrasism är utbrett och sker dagligen, men finns inte i statistiken. En 

bedömning man gör är att kring 5–10% av Sveriges befolkning har starkt 

främlingsfientliga attityder, men den delen som har en ideologiskt grundad 

främlingsfientlig attityd lär vara mycket mindre än det. Alltså personer som sympatiserar 

med NMR:s ideologi till exempel (SOU 2012:74, s. 146–147).  
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Däremot finner utredningen att den grupp som är negativ till muslimer och 

islam är större, dock så är det även här svårt att tro att många är det av ideologiska skäl, 

och att det istället beror på okunskap och osäkerhet. Uppgifter man samlat in kan också 

tyda på att det kommit fler muslimer till Sverige gjort fler nyfikna istället för rädda (SOU 

2012:74, s. 147).  

Utredningen kartlade också hur främlingsfientliga budskap sprids och vilka 

som är målgrupp för budskapen. Först och främst slår utredningen fast att det allmänna 

samhällsklimatet spelar stor roll i hur stora möjligheter främlingsfientliga budskap har att 

slå igenom, och politikerna är några av de som har ett stort ansvar för att uppehålla en 

antirasistisk norm. Bland den grupp av partier i Europa som står för motstånd mot 

invandrare och invandring samt muslimer och islam ingår Sverigedemokraterna, och efter 

deras inträde i riksdagen är en främlingsfientlig opinion mer framträdande och artikulerad. 

Andra främlingsfientliga organisationer är främst aktiva på internet och är det 

dominerande mediet där man kan sprida främlingsfientliga budskap, särskilt med den 

anonymitet som erbjuds där. Av svenskarna i åldern 16–29 besöker 10% under ett år 

någon gång de större rasistiska webbplatserna och nästan lika många av svenskar i åldern 

30–44, där en majoritet är män. Motstånd mot islam och muslimer byggs upp genom att 

man förvränger bilden av religionen och de troende genom att lyfta fram de marginella 

våldsamma och extrema inslagen (SOU 2012:74, s. 207–208).  

Slutligen gör utredningen en sammanställning på den kunskap som finns på 

främlingsfientlighet och liknande intolerans och hur detta kan bemötas utifrån hur 

skolverksamheten styrs. Här ser man att det har tagits fram många initiativ under de 

senaste två decennierna för att stärka skolans arbete med värdegrunden och mot 

diskriminering, men det har ofta underskattats centralt vilka insatser som krävs lokalt för 

att ge genomslag. I dessa initiativ har det framhållits att arbetet måste bedrivas 

kontinuerligt och långsiktigt. Vidare är det lärarna som bär huvudansvaret för det dagliga 

arbetet i klassrummen, och med tanke på de många förväntningarna som är svåra att nå 

upp till så måste lärarna få fler möjligheter till kompetensutveckling och bättre metodstöd, 

särskilt mot främlingsfientlighet och andra former av intolerans. Det finns andra aktörer i 

samhället som bär på denna kompetens, men den måste även finnas inom 

skolverksamheten (SOU 2012:74, s. 303–304).  

För en skola finns det möjligheter att använda likabehandlingsplanen som ett 

verktyg i arbetet mot kränkningar, men eleverna måste engageras i att ta fram 

likabehandlingsplanen och att planen sedan används aktivt och kontinuerligt. Rektorn 
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måste sedan ansvara för att det finns en samlad syn på hur det arbetet skall gå till (SOU 

2012:74, s. 304).  

 
 

Extremisten i klassrummet – perspektiv på skolans förväntade ansvar att förhindra 
framtida terrorism 
 

Christer Mattson identifierar i sin doktorsavhandling två diskurser som styr arbetet mot 

våldsbejakande extremism i Sverige; skolans demokratiska uppdrag att fostra elever till att 

bli demokratiska medborgare och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 

(PVE) som handlar om att skydda samhället och medborgarna från terrorism och 

våldsbejakande extremism. Mattson finner att dessa två kontexter kombineras i skolan 

genom Samtalskompassen och lokala handlingsplaner nämner skolans demokratiska 

arbete som ett generellt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism (Mattson 

2018, s. 124).  

 Det framkommer i Mattsons avhandling att diskursen enligt PVE har anlagts 

som grund i skolans arbete mot våldsbejakande extremism. Lärarna skall lära sig att känna 

igen riskbeteenden som skall vid behov rapporteras till polis, detta exkluderar då lärarnas 

tidigare skyldigheter att agera ifall elever begår brott eller har psykosociala problem enligt 

Mattson. Inte heller ses utveckling av lärande för demokrati som en resurs för att utveckla 

metoder inom PVE påpekar Mattson. Mattson ser utifrån detta att PVE tar över skolans 

arbete mot demokrati och ersätter den med ett system för att upptäcka med sympatier till 

våldsbejakande extremism, utan vetenskapliga belägg (Mattson 2018, s. 124). 

 Mattson tillägger även att de metoder som utvecklats för att hjälpa lärare att 

möta ungdomar med sympatier till våldsbejakande extremism inte är särskilt banbrytande, 

till och med ”banala” (Mattson 2018, s. 126). 

 
 

Antirasism i skolan  
 

Jan Jämte har i sin rapport Antirasism i skolan (2012), som även den är en del av SOU 

2012:74, avhandlat den svenska skolans uppdrag i antirasism samt problemen som man 

möter i svensk gymnasieskola med rasism och hur man löser detta problem. Rapporten 

innehåller också en fallstudie där en gymnasieskola möter rasism och försöker handskas 

med den, för att ge kvalitativa exempel på hur fall kan se ut i skolan.  

Enligt Jämte är skolan inte en värdeneutral plats eftersom det i 

styrdokumenten fastslås att skolpersonalen måste verka enligt vissa värden och motverka 
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diskriminering och rasism. Och på grund av detta konstaterar Jämte att lärarrollen och 

rektorsrollen har en ”inneboende antirasistisk hållning” (Jämte 2012, s. 15–16). 

Jämte analyserar effektiviteten i skolans ramverk enligt inramningsteori. 

Alla yrkesverksamma i skolan är skyldiga att utföra ett antirasistiskt arbete, som finns 

beskrivet i skolans ”överbyggnad”. De verksamma ska utöver detta även förankra 

antirasistiska värderingar i eleverna. Lärarnas arbete går alltså ut på att eleverna skall 

omfamna värdegrundens budskap och därigenom skapa ”ramförening”. Detta sker inte 

automatiskt, utan man skapar inramningsprocesser för att få detta att ske. Inramning 

betyder här att människor skapar förståelseramar för att förstå och uppfatta företeelser och 

händelser i omvärlden för att skapa ordning. Detta är en process som egentligen pågår hela 

tiden, även i vardagen. För lärare i skolan så måste inramningsprocesser också ske för att 

kunna förstå vilka problem man möter i verksamheten och hur man skall tolka 

styrdokumenten, exempelvis. I arbetet att få elever och skolpersonal att utveckla samma 

uppfattning om värdegrunden innebär alltså att man skapar ett ”kollektivt ramverk” (Jämte 

2012, s.109–110). 

Jämte slår fast i sin rapport att rasism är ett komplext och vanligt problem på 

många gymnasieskolor i Sverige trots att arbetet mot rasism har pågått med stor intensitet 

de senaste årtiondena (Jämte 2012, s. 136). I arbetet mot rasism visar Jämte att vikten av 

att personalen på skolan har ett grundläggande och sammanhängande kollektivt ramverk, 

vilket i skolverksamheten innebär att man bedriver ett långsiktigt systematiskt arbete som 

förhindrar rasism men främjar allas lika värde. Arbetet som utförs vilar också på att man 

genomför kartläggningar på problemen i verksamheten. Arbetet utvärderas i tydliga 

likabehandlingsplaner som förankras djupt i personalen på skolan. Värdegrunden skrivs 

sedan om till skolans lokala kontext där man formulerar egna mål och strategier för hur 

man skall nå dessa. Arbete både mot rasism och för skolans mål skall vara genomgående 

för hela skolverksamheten. Samtidigt skall personalen använda sig av arbetsmetoder som 

aktiverar eleverna i arbetet för antirasism. Detta görs genom att personalen kan 

kommunicera det kollektiva ramverket på ett sätt som engagerar eleverna (Jämte 2012, s. 

136–137). 

Jämte föreslår att lärare och annan skolpersonal behöver mer kompetens 

kring fenomenet rasism och då särskilt om dess olika uttrycksformer eftersom det avgör i 

stort vilka insatser som behövs. Dessutom måste insatser också anpassas efter hos vilka 

insatserna genomförs hos, skillnad är det förstås mellan grupper med uttalat negativa 

attityder och grupper med positiva attityder mot minoriteter. Arbetet med rasism på en 

skola kan dock inte stanna vid att förändra elevgrupper, utan måste också vara 
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självkritiskt. Ibland kan personalen själva vara en del av problemet, och forskning kring 

ett sådant scenario är också tunn. Här måste man ta vara på erfarenheterna som de 

drabbade har för att verkligen ta vara på all information man kan få om problemet för att 

kunna granska sin egen verksamhet (Jämte, s. 137–138).  

Jämte erfar att trots att det antirasistiska arbetet är väl förankrat i 

styrdokumenten så förefaller det vara oklart vad och på vilket sätt motarbetet skall 

genomföras. En förutsättning för detta arbete bör vara att man har kunskaper kring 

begreppet och fenomenet som också är kontinuerligt uppdaterade. Dessa kunskaper blir 

också till god användning i daglig undervisning. Jämtes rapport visar också att i arbete 

mot rasism så är inte ett generellt övergripande arbete för ökad jämlikhet nog för att 

eleverna faktiskt skall uppfatta att det är just rasism eller diskriminering som berörs 

(Jämte 2012, s. 138–139).  

I rapporten belyses även behovet av att bredda begreppen angående rasism. 

Begreppen kan komma att kopplas för starkt till exempelvis andra världskriget och 

nazismen, eller dagens skinnskallar och högerextrema. Begreppen måste även kunna 

användas för att beskriva mer vardagligt förekommande fenomen och händelser i 

samhället, eller i skolan och bland alla elever (Jämte 2012, s. 139).  

Högerextrema gruppers närvaro i samhället kan däremot ha en mobiliserande 

faktor i ett antirasistiskt arbete i skolan eftersom det absoluta flertalet elever tar avstånd 

från öppet rasistiska rörelser. Men arbetet kan inte stanna vid detta utan arbetet måste 

beröra eleverna som individer i deras vardag. Jämte vill här lyfta fram ett strukturellt 

perspektiv där man kan diskutera vithetsnormer till exempel och vad det innebär för ett 

samhälle där vit hudfärg automatiskt ger vissa privilegier men andra utesluts. Elever och 

personal bör få verktyg för att kritisera de strukturella normerna och hur deras egna roll 

ser ut och påverkas i detta. Den dagliga undervisningen kan också hjälpa detta arbete 

genom att beröra relevanta samhällsproblem som berör eleverna, utan att antirasism görs 

strikt till en utbildningsfråga. Informationskampanjer riktade mot elever har en begränsad 

effekt jämfört med ett samverkat antirasistiskt arbete som kan mobiliseras i skolan (Jämte 

2012, s. 141–142). 
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Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism 
 

Marcus Herz har skrivit en rapport där han gör en översyn på dokument, utredningar och 

rekommendationer som är ämnade åt vad Herz kallar den ”första linjen” i arbetet mot 

våldsbejakande extremism och terrorism.  Den första linjen skall här förstås som det 

sociala arbetet i exempelvis skola eller vård och omsorg. Det som motiverat rapportens 

tillkommande är en ökning av handlingsföreskrifter, program och metoder som skall 

användas i tidigt förebyggande av våldsbejakande extremism men också material som kan 

användas för personer som redan ingår i dessa miljöer. Utöver detta uppmärksammar Herz 

också de olika utbildningar som finns till för de som arbetar i den första linjen som han 

menar har skiftande kvalitet (Herz 2016, s. 3). 

Herz har till en början diskuterat begreppen som ligger bakom insatserna i 

den första linjen; ”våldsbejakande”, ”extremism”, och ”radikalisering”. Radikalisering 

syftar då till en teori om det som får en individ att ansluta sig till alternativt visa stöd för 

en våldsbejakande extremistisk organisation eller rörelse. Här menar Herz att den första 

linjen får en viktig roll att spela i den stora kontakten man har med människor eftersom 

om man kan upptäcka och bryta radikaliseringen så finns såklart stora vinster att hämta. 

Däremot finns det ingen konsensus kring begreppet och vad som ingår i själva 

radikaliseringen. Herz finner även att det inte finns en relation mellan att begå brott och 

extremism och inte heller varför vissa extremister inte vill nå politisk förändring och 

varför andra vill det. Här varnas det för att begrepp som dessa som förekommer inom 

säkerhetspolitisk diskussion blir svåra att applicera för arbete i den första linjen och 

särskilt om de används slarvigt, som de också gör enligt Herz erfarenheter (Herz 2016, s. 

3).  

I den offentliga debatten om arbetet mot våldsbejakande extremism och 

terrorism menar Herz att de insatser som det faktiskt finns stöd för inte kommer på tal, 

istället pratas det ofta om bestraffningar, övervakning och förbud exempelvis. Men istället 

bör den första linjens arbete handla om samverkan mellan myndigheter, förankras lokalt, 

involvera anhöriga och civila aktörer, jobb med demokratiska frågor såsom mänskliga 

rättigheter och välfärd. Samtidigt måste insatserna se till människan och även vara 

självkritisk gentemot den egna organisationen. Av de insatser som Herz behandlat finns 

däribland program eller enskilda samtalsmetoder. Men den vanligaste varianten är vad 

Herz kallar pedagogiska preventionsprogram, som används med syfte att förebygga 

ungdomars anslutning till våldsbejakande miljön. Vissa metoder är mer effektiva än andra 

då de är mer engagerande jämfört med andra som handlar mer om att identifiera och 



 

30 
 

stoppa en möjlig extremist, vilket Herz inte föredrar. Istället för endast enskilda insatser så 

förordar även Herz breda politiska insatser. Bland de kompetenshöjande insatserna hos de 

verksamma i första linjen som tagits fram i förslag, så tar samtliga av de Herz behandlat 

upp att förmedla radikaliseringsprocessen och identifiering av riskfaktorer snarare än att 

faktiskt lära ut metoder som fungerar (Herz 2016, s. 4). 

Slutligen menar Herz att inget av det material som tar upp arbetet i första 

linjen inte kan eller bör användas som underlag i det dagliga arbetet. I den offentliga 

debatten kan socialt och pedagogiskt arbete stämplas som ”mjuka frågor” och därmed inte 

anses lika verksamma, men Herz rapport förstärker bilden av att exempelvis lärare måste 

arbeta mer med de så kallade mjuka frågorna för att nå riktiga resultat. Arbetare i första 

linjen skall inte anamma säkerhetspolitisk teori i sitt arbete, vilket det riskerar att göra 

enligt Herz, och istället skall arbetare i första linjen ges stöd att möta våldsbejakande 

extremism i sina egna yrken. Kompetensen i exempelvis lärarkåren finns redan för att 

bemöta problematiska individer (Herz 2016, s. 4).  

 

 

Studentarbeten 
 

Preventivt arbete mot våldsbejakande extremism ur ett lokalt perspektiv 
 

Marlene Wämmerfors Antonson har författat en kandidatuppsats där hon utfört en 

kvalitativ studie med syfte att undersöka hur en lokal samordnare i en svensk kommun och 

representanter från socialtjänst, skolan och polisen arbetar mot tre våldsbejakande extrema 

grupper; autonoma, vit makt och islamistiska. För att få en förståelse för hur aktörerna 

definierar och arbetar med detta problem så har studien använt sig av semistrukturerade 

intervjuer. Wämmerfors kommer fram till att kommunen i fråga menar att anledningen till 

att individer söker sig till extrema grupper, oavsett sort, är utanförskap. Därför har 

kommunen kopplat ihop arbetet mot våldsbejakande extremism med det generella 

brottsförebyggande arbetet. De olika yrkesgrupperna som Wämmerfors intervjuat, 

samordnare, polis, fältassistenter och lärare agerar inom sina egna områden men 

samverkar också som ger upphov till en bra helhetsbild av läget i kommunen. Mellan 

yrkesgrupperna har man en gemensam samsyn i att målet är att motverka utanförskap, 

vilket också gör att samarbetet fungerar väl (Wämmerfors 2017).  
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Lärarens demokratiska redskap mot våldsbejakande radikalisering 
 

Denna studie tar sin utgångspunkt i två SiS-hem, alltså hem i Statens institutionsstyrelses 

regi för ungdomar. Samtalsintervjuer med rektor, lärare och en elev har genomförts för att 

undersöka hur skolpersonalen har förståelse för och realiserar demokratiuppdraget enligt 

läroplanen och hur detta används i arbete mot våldsbejakande extremism. I detta 

examensarbete av Fredrik Carlson slås det fast att läraren bär den viktigaste rollen i 

bemötande av våldsbejakande extremism i skolan. Studien finner att det har förekommit 

högerextremism emellanåt på skolorna, men generellt sker ingen radikalisering på 

skolorna. Det finns stora anti-demokratiska utmaningar på skolorna, men de kan 

motverkas genom att öka kunskaperna, utveckla demokratiska förmågor både hos 

eleverna, men även verkställa dem i skolans verksamhet som också skall vara likvärdig 

och inkluderande (Carlson 2015, s. 1).  

 

 

Unga nazister i klassrummet – vad kan och bör lärare göra? 
 

I sin undran över hur man som lärare kan hantera elever med nazistiska övertygelser så har 

Rickard Jansson genomfört en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer med lärare på 

högstadiet som har erfarenheter av nazism i skolan som tillsammans utgör hans 

examensarbete.  

  Enligt Janssons resultat så har lärarna goda kunskaper om vad nazism är och 

dess problematik. Förekomsten av nazistiska elever finner Jansson vara sällsynt, och det 

uttrycks även tvivel bland lärarna att högstadieelever kan vara övertygade nazister. Hos 

lärarna fanns det också belägg för att det förekommer olika typer av nazister bland elever 

som i sin tur kräver olika insatser för att bemötas. Lärarna kan också resonera kring hur 

elever blir nazister, om än inte med ett djup likt litteraturen, men samtliga är överens om 

att det sällan, eller aldrig är ideologin i sig lockar elever till nazismen utan snarare att en 

elev kan uppfylla sociala behov i rörelsen (Jansson 2000, s. 44–45).  

  I frågan om hur lärare kan bemöta nazistiska elever så finner Jansson att 

lärarna har snarlika svar. Problemet skall tas på allvar och bemötas direkt och som lärare 

ska man ta ställning för demokrati. Däremot skall detta vara öppet för en diskussion, och 

oftast kan man inte förbjuda yttrande av nazistiska åsikter förutom att läraren fortfarande 

måste kunna sätta tydliga gränser för de som är mottagliga för en gränssättning. En god 

relation till eleven är dock viktigast i sammanhanget, där läraren måste respektera och 

undvika att kränka eleven. Frågan om nazism måste däremot också ges långsiktighet och 
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arbetas med ämnesövergripande. De lärare som hade störst av erfarenhet av nazism såg en 

nödvändighet att jobba mycket med elevers självbild medan de lärare som hade mindre 

eller begränsad erfarenhet tenderade att prata mer om kunskapshöjande insatser (Jansson 

2000, s. 45–46).  

 

 

Mitt bidrag till forskningen 
 

Denna studie tar avstamp i de stora studierna av Arneback, Mattson, Statens offentliga 

utredningar, Jämte och Herz. De har pekat mot behoven av långsiktighet och 

kompetensutveckling i arbetet mot våldsbejakande extremism, och problematik i 

arbetsmetoder. Utifrån dessa studier har denna studie kunnat hitta ett relevant fält att 

studera. 

Denna studie har gemensamma beröringspunkter i Janssons och Carlssons 

studier genom att även de genomfört intervjuer med skolpersonal. Jansson intervjuade en 

rektor, lärare och en elev om arbete mot våldsbejakande extremism, men skiljer sig åt 

genom att Jansson utgår ifrån hur rektorn och lärarna jobbar med demokrati för att arbeta 

mot våldsbejakande extremism. Carlsson å sin sida intervjuade endast lärare och tittar 

närmare på lärares metoder och resonemang kring att arbeta med nazistiska elever. Ett 

större perspektiv har Wämmerfors i sin studie där hon tittar på samverkan mellan 

socialtjänst, skola och polis i arbete mot våldsbejakande extremism, och hur de genomför 

detta.  

    Denna studie har tagit en annorlunda ingångspunkt i skolans arbete mot våldsbejakande 

extremism genom att intervjua rektorers upplevelse av deras skolas arbete mot 

våldsbejakande extremism, vad de gör i skolorna och hur de ser på detta arbete. Mig 

veterligen har inte detta gjorts förut, och det är här denna studies viktigaste bidrag till 

dagens forskning går att finna.  
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Teori 
 

Implementeringsteori 
 
För att sortera det empiriska materialet har valet gått till implementeringsteori. Evert 

Vedung menar att implementering innebär att ”genomföra, realisera, förverkliga, 

verkställa, iverksätta” (Vedung 2016, s. 13), och i politiken används begreppet för att 

förklara det som händer mellan att beslut tas och att man får ett resultat av beslutet. Det är 

detta som studeras inom implementeringsteori. Och det är även klart för Vedung att 

politiska beslut nästan aldrig får se visionerna bakom beslutet realiserade, det krävs alltså 

mer än att man tar ett beslut för att realisera sina ambitioner (Vedung 2016, s. 13).  

Implementeringsteori är relevant för denna studies syfte eftersom en 

ambition är att förklara hur skolorna realiserar och tolkar nationella uppdraget i det relativt 

nya arbetet mot våldsbejakande extremism. Som i all implementering är det inte alltid 

självklart hur det arbetet skall gå till, och min uppfattning är att implementeringsteori, och 

där särskilt teorier om de så kallade frontbyråkraterna, kan vara behjälpligt här för att 

förstå hur skolorna har gått tillväga för att inkludera, eller inte inkludera arbete mot 

våldsbejakande extremism i sin verksamhet.  

Inom implementeringsteori kan man prata om lärare (men även poliser, 

socialarbetare, advokater exempelvis) som ”frontbyråkrater”. Detta är Evert Vedungs 

översättning på Michael Lipskys ”street level bureaucrat”, som han i sin studie baserad i 

USA kallar offentliga arbetare som interagerar direkt med medborgare i sitt jobb, men 

som också har ett handlingsutrymme i sitt yrke. Frontbyråkraternas arbete är även att ses 

som att en service blir utförd å statens vägnar. Så det frontbyråkraterna gör i arbetet blir 

statens de facto tjänster och varor (Lipsky 2010, s. 3).  

Frontbyråkraters arbete är ofta i politiskt fokus med tanke på att de jobbar 

med mycket värdesatta uppgifter, till exempel att bestämma vem som får bidrag eller hur 

bra ens vård blir. Detta gör att de konstant är slitna mellan servicemottagarnas och andra 

medborgarrörelsers krav på att öka effektiviteten samtidigt som frontbyråkraternas löner 

äter upp en stor del av statens budget vilket också ökar pressen från politiker som vill göra 

reformer i budgeten menar Lipsky. Däremot har frontbyråkraternas positioner i allmänhet 

blivit bättre i takt med att de blivit allt mer organiserade (Lipsky 2010, s.4). 

Beslut som frontbyråkrater tar är karaktäriserade av att byråkraten har en 

relativt hög nivå av autonomi och hanteringsutrymme. Till exempel bestämmer lärare 

själva i hög grad hur undervisning skall gå till, vilka elever som kräver en tillsägelse vid 

vissa tillfällen och så vidare. Trots detta så omfattas offentliga institutioner av stora 
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regelverk som bestäms av politiker och andra chefer, men även andra normer inom 

organisationer. Dessa reglers syfte är förstås att skapa en standardisering och 

rambestämmelser om offentliga organisationer (Lipsky 2010, s. 13–14).  

Enligt Isabell Schierenbeck i Bakom välfärdsstatens dörrar kan man förstå 

handlingsutrymmet som frontbyråkrater har som en del av verksamheten eftersom 

reglerna fortfarande måste beaktas. Schierenbeck pekar dock på att även andra faktorer 

såsom klientkontakten är bakgrunden till handlingsutrymmet. Handlingsutrymmet i sig 

gör dock inte beslut legitima, och Schierenbeck vänder sig mot att handlingsutrymme gör 

beslut bättre och lägger istället inte något värde i själva handlingsutrymmet, utan istället 

bör kontexten få avgöra rimligheten i själva beslutet (Schierenbeck 2003, s.28).  

Men reglerna kan vara ett hinder för byråkraterna eftersom de kan vara 

motsägelsefulla, att de ändras för ofta, eller vara för omfattande så att de bara selektivt 

används. På grund av detta är det inte rimligt, menar Lipsky, att mer än bara de mest 

grundläggande reglerna kan förväntas användas. Många yrkesgrupper, till exempel poliser 

gör inte ingripanden på allting de ser under en dag, utan använder lagen selektivt och 

prioriterar. Att hanteringsutrymmet har en så omfattande roll i arbetet i det offentliga är på 

grund av komplexiteten i många av de uppgifter gör att man måste kunna göra en 

bedömning utifrån regler, guidelinjer och instruktioner vilket är omöjligt utan ett 

professionellt omdöme eftersom man måste interagera med människor. Lärare behöver 

också ett professionellt omdöme eftersom varje barn måste få undervisningen anpassad 

utifrån dess egna förutsättningar (Lipsky 2010, s. 14–15). 

Schierenbeck sätter också handlingsutrymmet i relation till den offentliga 

politikens behov av legitimitet. Om ett myndighetsbeslut inte beaktar alla medborgares 

rätt till att bli behandlade lika så utmanas handlingsutrymmets ställning. Legitimiteten 

ligger i ett förtroende för att de som handskas med frågorna har rätt kompetens, och inte så 

mycket hos politikerna som inte har mycket inflytande över politikens utformning. Det 

finns däremot alltid en risk för att beslut tas på felaktiga grunder, och inom myndigheterna 

låter man då besluten tas av de som har en viss kunskap, denna yrkeskår har ofta en egen 

yrkesetik, som lärarna har i Sverige, vilket gör att man litar på dessa yrkespersoners 

ansvar (Schierenbeck 2003, s. 29).  

Enligt Lipsky har arbetare på lägre nivåer generellt annorlunda intressen än 

chefen, men att detta är särskilt sant för frontbyråkraterna. Man kan acceptera ledningens 

direktiv men man kan anse att målen inte är legitima. Till exempel kan lärare som inte ser 

nyttan i vissa kompetensutbildningar göra motstånd mot dessa. För att klara av en tung 

arbetsbörda med bristande resurser så kan också frontbyråkraterna utveckla olika sorters 
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genvägar eller knep för att hantera pressen. Att använda olika genvägar eller knep i arbetet 

är ofta inte accepterat av ledningen. Och medan ledningen är intresserade av att nå resultat 

enligt verksamhetens mål menar Lipsky att frontbyråkraterna helst jobbar enligt sina egna 

preferenser och de mest betydande målen för verksamheten. Men även om dessa 

förhållningssätt kan vara motsatta verksamhetens mål så är de viktiga för att få 

verksamheten att fungera (Lipsky 2010, s. 18–19). 

En annan aspekt kring frontbyråkrater är deras intresse av att behålla sin 

autonomi. Om ledningen försöker begränsa frontbyråkraternas autonomi genom nya beslut 

kommer dessa beslut att ses som illegitima och frontbyråkraterna kan till viss del faktiskt 

göra lyckat motstånd mot dem. Vilket inte är konstigt med tanke på att frontbyråkratens 

hanteringsutrymme behövs i verksamheten. Även om frontbyråkrater har en skyldighet 

enligt Lipsky att förhålla sig till ledningens direktiv eftersom det är en byråkrati, så 

kommer detta att göra att frontbyråkraterna anser sig ha andra intressen än ledningen, och 

att de kommer att försvara dessa (Lipsky 2010, s.19). 

Lipsky listar fem företeelser som frontbyråkraters arbete har gemensamt 

yrkena emellan förutom kontakten med medborgarna och kravet på gott omdöme. Tre av 

dessa har relevans till denna studie, kronisk resursbrist, hög arbetsbörda och tekniker för 

att minska efterfrågan på tjänster.  

Med vissa undantag så menar Lipsky att frontbyråkraters arbete formas 

utifrån att det är kronisk resursbrist relativt till de uppgifter som arbetarna skall utföra, att 

efterfrågan efter tjänsterna som erbjuds ökar i takt med utbudet och att målen som 

verksamheten har brukar vara mångtydiga, vaga eller till och med i konflikt med varandra. 

Undantag till detta kan vara byråkrati i små homogena städer med ett homogent politiskt 

liv och med goda levnadsvillkor. Där kan man anta att andra villkor för frontbyråkraterna 

är gällande till skillnad mot större städer med större heterogenitet i befolkning och 

politiskt liv menar Lipsky. Där arbetsvillkoren för frontbyråkraterna är annorlunda kan 

man anta att de visar ett annat beteende, men det finns även ett värde i att veta varför det 

skulle vara annorlunda än vad Lipsky förutser (Lipsky 2010, s. 27–28).  

Arbetsbördan för frontbyråkrater är ofta hög, för lärare kan det handla om 

för stora elevgrupper exempelvis, vilket i sin tur leder till allt mindre tid per elev, särskilt 

där stora elevgrupper kan behöva mer tid för att skapa arbetsro. Utöver detta kan 

administrativa uppgifter också ta mer tid från elevgrupper eller andra klienter. 

Administrativ börda kan minskas genom att andra anställda får ta den bördan, men det 

behöver inte betyda att arbetet blir lättare. Utöver detta kan resursproblemet också bero på 

bristfällig utbildning, eller oerfarenhet hos frontbyråkraterna. Frontbyråkraternas psykiska 
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hälsa kan också begränsa resurserna i verksamheterna. Särskilt våld och hotet från att 

utsättas för våld är prevalent, och de psykiska ärren från att utsättas för våld är mycket 

djupgående. Förutom våld gör även själva arbetets karaktär att frontbyråkraterna kan 

utveckla psykisk ohälsa. Resursbrist, överbelastning, otydliga roller och att ständigt 

uppfattas vara under utvärdering från myndigheter eller andra bidrar till psykiska 

påfrestningar (Lipsky 2010, s. 29–32). 

Generellt brukar efterfrågan på service hos offentliga myndigheter öka ju 

mer myndigheterna kan erbjuda service, vilket gör att myndigheter utvecklar olika sätt för 

att minska efterfrågan på tjänster som kan kosta pengar eller kräva större ansträngning hos 

byråkraten. I detta arbetets fall innebär det att arbetet mot våldsbejakande extremism kan 

ses som en service som skolan utför åt kommunen eller regeringen. Så när detta arbetet 

infördes mer konkret i skolan ökade skolans arbetsbörda genom att de måste stå för 

ytterligare en service. För att hinna med de redan befintliga arbetsuppgifterna skulle en 

skola kunna nedprioritera detta arbete, eller något annat (Lipsky 2010, s. 38). 
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Resultat  
 
Här presenteras mitt empiriska underlag för denna studie. Inledningsvis redogörs det med 

figur 1 för rektorerna och deras skolor, vilka de är och hur elevsammansättningen ser ut 

angående socioekonomisk bakgrund och etnicitet, endast för att illustrera vilka sorts 

skolor det är. Alla namn och platser är fingerade för att anonymisera men samtidigt bevara 

en läsbarhet i texten.  

 

Figur 1. Rektorerna och skolorna. Källa: Adam, Bertil och Cesar. 

Skola, kommun 

och informant 

Antal elever Elevsammansättning Antal personal Personalens 

behörighetsgrad 

Polstad, 

grundskola A, 

Rektor Adam 

217 elever. Hög 

socioekonomisk 

bakgrund, få elever 

med annan etnisk 

bakgrund än svensk. 

23 lärare. Alla har 

legitimation, och 

nästan alla har 

lång erfarenhet av 

yrket. 

Polstad, 

grundskola B, 

Rektor Bertil 

320 elever. Medel 

socioekonomisk 

bakgrund. 

Mottagarenhet för 

nyanlända, i övrigt 

mest svenskfödda 

elever. 

50 i personalen, 

35 av dessa är 

lärare. 

Alla lärare har 

legitimation. 

Glesby 

gymnasieskola, 

Rektor Cesar 

Ca 300 elever 

(1500 totalt i hela 

skolan) 

Beror på program. 

Låg och hög 

socioekonomisk 

bakgrund. Många 

låg- och 

högpresterande 

elever. Många 

svenskfödda men 

även icke-

svenskfödda.  

30–35 lärare. 

Totalt på hela 

skolan 180 

pedagoger.  

Alla utom två har 

legitimation. 

 

 

Tidigare erfarenheter av våldsbejakande extremism hos skolorna 
 

Informanterna har i stort sett väldigt snarlika erfarenheter av vit makt. Enligt samtliga 

informanter syns det inte särskilt mycket av grupper såsom NMR så när som på några 

klistermärken, om ens det på skolområdena. Däremot så finns det representationer av 

NMR eller individer med kopplingar till vit makt i alla kommuner som figurerar i denna 

studie enligt informanterna. Däremot finns det ett undantag här som sticker ut och det är 

grundskola B i Polstads kommun som inte har många erfarenheter av vit makt enligt 

Adam och Bertil. Rektor Bertil berättar att de har och har haft erfarenhet av elever som 

öppet under lektioner tagit ställning för vit makt genomgående, alltså under flera tillfällen. 

Även i skolvalet har man sett att det finns sympatier för vit makt, men Bertil menar att de 
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omöjligt kan veta om elevers faktiska sympatier för vit makt genom skolvalet eftersom de 

fortfarande är barn, och kan skriva vad de vill på valsedeln. Sedan tidigare har Bertils 

skola fått klistermärken uppsatta på området samt att flygblad spridits, däremot har 

klistermärkena minskat över åren och det var länge sedan flygbladen förekom. Det som 

däremot var mest oväntat enligt Bertil var att för inte länge sedan höll NMR en 

demonstration precis utanför skolan, där man också riktade sitt budskap mot eleverna. 

Även om Bertil hade haft erfarenhet av vit makt innan så var detta inte väntat, särskilt med 

tanke på att NMR inte är särskilt stora i Polstad menar Bertil. I övrigt så förekommer det 

också elever med vit makt-sympatier på gymnasieskolor i Polstad enligt Adam.  

I Glesby och Mackaby har inte skolorna några kända erfarenheter av vit 

makt de senaste åren. Cesar som är rektor i Glesby gymnasieskola har inte erfarit vit makt 

under sin tid som lärare i kommunen och inte heller hans rektorskolleger i samma skola, 

däremot har det förekommit mer när Cesar själv gick på samma gymnasieskola under 80-

talet. Cesar erkänner att det skulle vara naivt att anta att det inte finns, men framhåller att 

rektorskollegiet inte har träffat på det. I Glesby finns däremot NMR representerat, men det 

har inte visat sig på skolan enligt Cesar, bara i tätorten. Mackaby har inte NMR 

representerat enligt samordnaren, men det finns individer inom vit makt-miljön i 

kommunen. Samordnaren har haft möten med polisen om detta men har inte delgivits allt 

som polisen känner till.  

 
 

Hur skolorna arbetar mot våldsbejakande extremism 
 
Samtliga skolor har naturligtvis samarbeten med socialtjänst och polis i de fall elever har 

störande beteenden, bryter mot lagen eller om de på något annat sätt väcker oro hos 

skolpersonalen. En elev som uttrycker sympatier till vit makt skulle förstås kunna orsaka 

en anmälan till socialtjänst om eleven uppvisar ett mycket olämpligt beteende, eller 

polisanmälas om eleven begår ett brott. Skolornas arbete som går utöver att anmäla elever 

till andra aktörer är det som jag har sökt här.  

 

 

Kompetensutveckling 
 
 Fortbildning för personal och lärare på skolorna har man tagit del av i varierande grad. 

Cesar i Glesby har själv varit på föreläsning av Mona Sahlin medan hon var den nationella 

samordnaren mot våldsbejakande extremism, men den resterande personalen har inte fått 

fortbildning för just våldsbejakande extremism. I Mackaby har endast vissa pedagoger fått 
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en fortbildning i våldsbejakande extremism och då om hur sådana grupper ser ut och 

fungerar. I arbetsgruppen som samordnaren ingår i är planen att utveckla mer utbildning 

och kompetenshöjande insatser för pedagoger eftersom det även finns ett stort behov och 

efterfrågan av det i Mackabys skolor. Man efterfrågar både kunskaper om fenomenet 

våldsbejakande extremism, men också hur man skall agera och bemöta detta i 

klassrummet.  

I Polstad har man i högstadieskolan där Adam är rektor inte haft någon 

fortbildning eller metodstöd för personal angående våldsbejakande extremism, däremot så 

har man tillgång till telefonnummer där man kan få råd av personer som besitter högre 

kompetens inom detta. Adam berättar om ett möte som anordnades av kommunen där 

rektorer från högstadier och gymnasieskolor bjöds in för att kartlägga behovet av just stöd 

och fortbildning på skolorna, det behovet som Adam uppfattade som störst bland de som 

deltog på mötet var hur man skulle bemöta våldsbejakande extremism i klassrummet.  

Bertil framhåller ett viktigt fortbildningstillfälle som skedde för några år 

sedan. Alla lärare i Polstad kommun var inbjudna till en föreläsning av Christer Mattson, 

där särskilt hans resonemang om förhållningssätt föll i god jord hos personalen på skolan. 

Detta återkommer mer utförligt nedan. Förutom detta har även tre lärare gått på en 

utbildning hos skolverket om rasism och främlingsfrihet, och erfarenheterna de fått där 

skall de vidareförmedla till resterande personal på skolan. Även likabehandlingsteamet har 

varit på flera föreläsningar genom åren och då hos PolBrå.   

 

 

Insatser 
 

Enligt informanterna har samtliga kommuner samarbeten med andra aktörer, till exempel 

Svenska Kommittén mot Antisemitism (SKMA) som låter skolor skicka elever och lärare 

på studieresor till Polen där de besöker koncentrationsläger och skolor. Det är även vanligt 

att olika föreläsare kommer och pratar med eleverna, däribland förintelseöverlevare och i 

Glesby och Mackaby har poliser också kommit för att föreläsa om prostitution och 

värderingar.  

Gemensamt för skolorna under Adam, Bertil och Cesar är att mycket av 

arbete mot våldsbejakande extremism finns inom daglig verksamhet som pågår i vilken 

skola som helst. De menar att det arbetet även görs genom att jobba med exempelvis 

likabehandling. Hur de resonerar om detta är presenterat i nästa stycke.  

  Glesby kommuns skolor har enligt Cesar haft få erfarenheter av 

våldsbejakande extremism och det är därför man inte har något särskilt arbete mot just 
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detta utvecklat i skolverksamheten. Det man däremot gör är att man arbetar intensivt med 

likabehandlings planen; ”[likabehandlingsplanen] är det första eleverna får när de kommer 

till skolan, det gås igenom på klassråden, lärarna har det i sin handbok, eleverna har det i 

sin handbok”. Planens syfte är förstås att motverka diskriminering och främja allas lika 

värde på skolan. Utöver detta har skolan ett nära samarbete med polisen, och det är vanligt 

att polisen kommer på besök bara för att synas, och arbete pågår också för att ge polisen 

ett eget kontor på skolan. Enligt mina informanters uppgifter är ett samarbete med polisen 

något som de alla sysslar med. Adams skola har ett samarbete med ungdomspolisen i 

Polstad, och i Mackaby använder man sig av kontaktpoliser, likaså Bertil skola.  

Ifall att något skulle hända med en elev är Cesar del i ett elevhälsoteam som 

består av rektor, skolpsykolog, sköterska och specialpedagog. De samlas även varje vecka 

där de tar del av information och för alltså ett fortlöpande arbete. Även Bertil berättar att 

de har ett elevhälsoteam.  

Samordnaren uppger att arbetet mot våldsbejakande extremism inte är så 

aktivt som han har hoppats på. Skolorna har haft många representanter under möten i 

kommunen där man försökt komma överens om hur arbetet mot våldsbejakande 

extremism kan se ut. Däremot har arbetet stannat av när Mackaby kommuns engagemang 

har sjunkit vilket därmed har gjort att skolornas engagemang i arbetet också har sjunkit. 

Men samordnaren erfor att engagemanget bland enskilda lärare är stort och att man vill ta 

del av mer kunskaper om våldsbejakande extremism. För samordningsgruppens del är en 

tanke att de ska kunna handleda personer som möter problem av den här karaktären i sitt 

arbete, eftersom de också ska besitta högre kompetens om våldsbejakande extremism. Och 

kan de inte handleda så åtminstone veta vem man kan hänvisa vidare till. Men arbetet i att 

skapa den här samordningsgruppen har inte kommit så långt än att man vet vad för 

arbetsuppgifter man kan åta sig, återigen på grund av att arbetet stannat upp när 

kommunen tappat engagemang.  

I Adam och Bertils skolor lägger man stor vikt vid elevbemötandet, och i 

Bertils skola har föreläsningen av Christer Mattson varit viktig då man använder sig av det 

nyfikna förhållningssätt som han förespråkar för att ge elever nya perspektiv. Adam litar 

till sina lärares långa erfarenhet inom yrket och vet att de klarar av att ha ett gott 

elevbemötande. Att man på Adams skola inte haft några problem med våldsbejakande 

extremism under tiden Adam varit rektor är delvis det, men också att många av eleverna 

har en mycket hög socioekonomisk bakgrund med välutbildade föräldrar och gott ställt 

ekonomiskt menar Adam. Dessutom har eleverna som gått igenom grundskolan i Adams 

skola varit del av ett långtgående arbete med hållbar utveckling, som börjar hos de yngsta 
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eleverna och följer tills de gått ut nionde klass. I detta arbete får eleverna lära sig 

demokratiska processer bland annat och samarbeta.  

  Bertil menar att det mesta av arbetet pågår parallellt under ytan, att man inte 

har några större insatser på lektioner med undantag att man skall ha ett efterarbete till 

resorna till Polen och koncentrationslägren. Man tittar på elevkonstellationer och försöker 

se till att de inte blir destruktiva genom bland annat fasta bänkplatser och andra insatser. 

Bertils skola tar också hjälp av Polstads samverkansgrupp för att be om råd och stöd. Om 

någonting händer på en lektion har Bertil och den andra rektorn på skolan fungerat som 

stöd för lärarna så man kan diskutera problemet. En rektor kan sedan ta det vidare till 

elevhälsoteam, likabehandlingsteam, föräldrar eller socialtjänst om det skulle behövas. All 

personal på skolan träffas också med jämna mellanrum i storplenum för att belysa 

problem och ventilera dem. Bertil vill också påpeka att man konstant gör små justeringar i 

arbetet, alltid beroende på situation och inblandade.  

 
 

Hur skolorna resonerar kring arbete mot våldsbejakande extremism 
 

På Bertils skola har bemötandet av elever som tidigare nämnts en stor del i arbetet mot 

våldsbejakande extremism. Man tog fram en extra föreläsning av Christer Mattson och 

visade för all personal på skolan. Bertil förklarade att ”det är det viktiga vi kan göra, alltså 

när vi möter de här åsikterna att man har det här nyfikna förhållningssättet som man pratar 

om istället för […]; ’du får inte säga sådär […] det är förbjudet’, utan snarare; ’jaha du 

tänker så, vad menar du med det? Men har du tänkt på att? Alltså du har ju rätt att säga, 

men jag håller inte med dig’” (Bertil, 30/10 2018). Syftet med det här är att kunna ge 

eleverna nya vinklar och att kunna sätta gränser för vad som faktiskt är okej i skolan. 

Bertil vill dock framhäva svårigheterna med detta, och att det förstås är enkelt att undvika 

att detta kommer fram i undervisningen, men där har rektorerna fått hjälpa till att stötta 

med vad lärarna faktiskt kan göra på lektioner.  

Adam är också inne på att man måste arbeta med ett visst förhållningssätt 

mot elever som har vit makt-sympatier. Och Adam vet att om en elev skulle yttra 

exempelvis ”nämen Hitler hade rätt” (Adam 22/10 2018), så skulle läraren diskutera det 

där och då med eleven och klassen. Och Adam påtalar också att eleven har rätt att ha den 

åsikten, men att Adam inte skulle vara bekväm med att en elev har en sådan åsikt eftersom 

det trotsar mänskliga rättigheter. Detta var även något Adam uppfattade att andra lärare i 

Polstad hade problem med, att åsiktsfriheten ger rätten att få sin röst hörd men att det 

samtidigt är i konflikt med läroplanen. Det som framkom enligt Adam på 
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kartläggningsmötet som nämndes ovan, var att det egentligen är just våldet som skall 

motarbetas, en åsikt däremot får man ha.  

  Adam ställer sig däremot delvis emot att det endast är våldet som skall 

motarbetas. Han förklarar att ”jag har väldigt svårt att se att man kan få godkänt betyg i 

grundskolan i samhällskunskap om man är extremist” och detta eftersom om man 

förespråkar vit makt, så talar man emot demokrati vilket vållar problem eftersom ”där [i 

betygskriterierna] det står jättetydligt att eleven skall omfatta och förstå värdet av 

demokratiska principer”. Samtidigt poängterar Adam att det ingår åsiktsfrihet i 

demokratiska principer, men samtidigt påpekar han att ”extremism” vill förbjuda alla 

åsikter förutom dess egna (Adam 22/10 2018). 

Bland de allvarliga riskerna Bertil ser med arbetet med elever med vit makt-

sympatier är att råka förskjuta dem i ett utanförskap. Om inte arbetet kan vara 

inkluderande då förskjuts eleven ännu mer in i vit makt-rörelserna menar Bertil. Samtidigt 

måste lärarna prata mycket med eleven och debattera när det finns tillfälle. Och när skolan 

har haft sådana elever, har de aldrig varit utanför enligt Bertil, men det har samtidigt höjt 

en annan farhåga, att de skall kunna sprida sitt budskap vidare till kompiskretsen. Här ser 

man en svår balansgång och man inser att man måste ta de olika personligheterna i 

beaktning också, men Bertil menar att ”det är viktigt att man bryter konstellationer i 

skolan också” (30/10 2018). 

Bertil skiljer på olika former av arbete mot våldsbejakande extremism. Att 

arbeta med läroplanen är i sig att jobba förebyggande generellt menar Bertil, men i de fall 

en elev redan har vit makt-övertygelser då måste mer fokus ske mot eleven eller eleverna. 

Här är arbetet istället åtgärdande, och här bör skolan också söka samverkan med 

exempelvis socialtjänst eller samordningsgruppen mot våldsbejakande extremism i 

kommunen menar Bertil.  

Cesar befäster också här vikten av en bra samverkan mellan skolpersonal 

och olika aktörer, ”det uppstår färre saker om man har ett bra samarbete, om man lägger 

en grund och hela tiden jobbar med värdegrunden då när man inte de här extremisterna” 

(Cesar 7/11 2018). Cesar har också ett exempel på vad han menar är ett resultat av bra 

samverkan. De hade en elev som hade ett djupt vapenintresse, eleven ägde själv inga 

vapen, men detta oroade en klasskamrat som tog kontakt med klassföreståndaren som tog 

kontakt med Cesar som sedan tog kontakt med polisen och undrade hur de skulle agera. 

Polisen tar beslut av att gå hem till eleven och beslagta datorn. Detta skedde samma dag. 

Det visar sig snabbt att eleven aldrig skulle kunna utgöra någon fara, men Cesar vill peka 

på att eleven fick sig en väckarklocka och vårdnadshavarna fick vetskap och kunde prata 
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mer om detta hemma, samt att klassen också kunde prata om det tillsammans. Cesar 

presenterade detta som ett exempel på hur snabbt detta gick att lösa med rätt samverkan 

med ett gott resultat.  

Bertil har också goda erfarenheter av samverkan mellan personal på skolan 

och andra aktörer och vill framhäva vikten av goda informationskanaler. Här har Bertil 

som rektor fungerat mycket som en spindel i nätet. Man har sett till att all personal har ”ett 

tänk” i interaktion med elever, eftersom det inte bara är pedagogisk personal som stöter på 

eleverna i skolan. Och Bertil upplever det som att alla är noggranna och rapporterar till 

honom eller den andra rektorn om någonting uppstår. På detta sätt kan man snabbt reda ut 

olika situationer berättar Bertil, och påpekar att om informationen inte förs vidare så får 

man heller aldrig reda på något. Att inkludera vårdnadshavarna i det här 

informationsflödet har man insett är mycket viktigt. Att skolan meddelar allt som händer 

på skolan till vårdnadshavarna så att de också kan dela med sig av det som händer hemma 

berättar Bertil är mycket viktigt i det dagliga arbetet att anpassa verksamheten i skolorna 

till eleverna. 

Samordnaren berättade om olika svårigheter i samverkansarbetet mellan 

skola, socialtjänst och polis i hans arbetsgrupp. Något som ofta kom fram var frågan om 

sekretess, det vill säga vad för information som fick lov att delges mellan skola, polis och 

socialtjänsten. Det i sin tur ledde till vad samordnaren kallar ett ”underrättelsearbete”, och 

förklarar då att ”socialtjänsten har någonting, polisen har någonting och skolan har 

någonting. Var för sig, var det inte så allvarligt, men alla bitarna tillsammans, så skulle 

man kunna se att personer är starkt radikaliserade” (Samordnaren 7/11 2018). 

Utmaningarna för arbetsgruppen samordnaren var del av hamnade ofta i den här 

diskussionen och försökte gå runt problemet eftersom de insåg att detta var polisens 

arbete, och man undrade om inte skolan istället skulle polisanmäla så att polisen fick göra 

sitt jobb istället. Han exemplifierar; ”och börjar vi föra register liksom ’okej, nu har de två 

personerna uttryckt så här och burit de t-shirtarna, dem har ritat de tecknen på bänkarna’ 

och sen söker jag socialtjänsten i deras system också, […] då för jag logg på eleverna”. 

Samordnaren menar att trots att detta inte bör pågå så kan det i viss utsträckning ändå 

föras en sorts register på personer genom detta.  

Bertil har goda erfarenheter av samverkan med Polstads samverkansgrupp, 

och ser en stor resurs i att man snabbt kan ringa upp, och få möten med personer som 

besitter en större kompetens inom ämnet. Bertil berättar att ”när det dyker upp saker i 

skolan där det hänt saker som med [flygbladen] då ringer man ju någon ’jamen hur ska vi 

hantera det här?’, och ofta som vi har hanterat och tänkt så har vi ju fått bekräftat att vi gör 
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rätt” (Bertil 30/10 2018). Bertil ser det som väldigt behjälpligt att kunna lyfta frågor om 

detta med en mer kunnig person som kan erbjuda stöd och råd.  

Samordnarens egen arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism har inte 

kunnat bistå Mackaby kommun med betydande hjälp än eftersom arbetet har stannat av 

menar han. Man har heller inte kunnat fastställa exakt vilket arbete man skall utföra än. 

Det man hittills har gjort är ta fram ett utkast på en handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism för kommunen där man föreslog bland annat utbildning för personal på skolor. 

Enligt samordnaren kom utkastet till efter en debatt som var i media för ungefär ett och ett 

halvt år sedan om kommuners handlingsplaner mot extremism. De i arbetsgruppen fick 

uppgiften att skapa handlingsplanen, men man varnade för att det skulle ta tid att skapa en 

handlingsplan som kan vara användbar. Arbetsgruppen meddelade att det på sin höjd 

skulle gå att ta fram ett utkast. Samordnaren berättar att de varnade för detta eftersom de 

befarade att arbetet skulle stanna av om de tog fram ett utkast, men eftersom 

”förvaltningscheferna och politiken” (Samordnaren 7/11 2018) ville att det skulle tas fram 

ett utkast så gjorde man det.  

För att få igång arbetet igen så efterlyser samordnaren att en högre chef tar 

tag i arbetet, vilket man hade tidigare i en beredskapssamordnare innan densamme började 

arbeta i en annan kommun istället. Idag skulle samordnaren kunna se 

säkerhetssamordnaren ta över denna roll, men vet faktiskt inte längre vid intervjuns 

tillfälle vem som leder arbetsgruppen, eller vem som ingår i den.  

På Adams skola har man som nämnt ovan ett långtgående arbete för hållbar 

utveckling, vilket Adam har stort förtroende för att det fungerar och ger effekt. Adam ser 

inte det som en garanti för att vit makt-sympatier hos elever skulle vara helt omöjligt på 

skolan, men de är inte uttalade på något sätt. Däremot tror Adam att på grund av att 

eleverna har lärt sig demokratiska processer, däribland ”att bli lyssnad på, att föra 

diskussioner, att veta hur beslut fattas, att värdesätta demokratiska processer” så kan man 

möta extremismen eftersom ”att extremism är ute efter diktatur”. Och eleverna går inte 

med på detta eftersom ”de har sett att demokrati funkar” (Adam 22/10 2018).  

Adam har några belägg för det han tänker. Polstad kommun skickar ut en 

elevenkät där eleverna svarar på frågor om undervisning bland annat, och de skattar sig 

högst i kommunen på att de har fått kunskaper om att de kan bidra till hållbar utveckling i 

framtiden. Adam menar att det säger något om att eleverna har tron på att de själva kan 

påverka sin framtid och menar att just tro att man kan påverka är i sig ett ”väldigt 

demokratiskt sätt att förhålla sig till […] samhället” (Adam 22/10 2018).  
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Adam och Bertil reflekterar avslutningsvis över arbetet mot våldsbejakande 

extremism och vad de som ansvariga mot utbildning kan bidra med och är båda i 

varierande grad positiva. Adam menar att ”om vi från skolan […] lär våra barn och unga, 

och vi lyssnar på dem, och vi möter deras tankar och vi förklarar, då kommer inte NMR 

att rekrytera.” Kan också eleverna gå igenom gymnasieskolan med betygen i behåll och få 

ett arbete då ”kan [de] ju inte rekrytera någonstans ifrån”. Adam tänker sig att extremism 

har en likhet i att protestera mot orättvisor i samhället överlag, att man reagerar mot något 

man tycker är fel. Men lösningen enligt Adam ligger i att människor har det bra, och att 

skolan utbildar unga i ”hur man påverkar på ett demokratiskt sätt och att de vågar tro på 

sina egna förmågor”. Adam påpekar att han kanske är naiv, men att det är så han tänker 

om det hela (Adam 22/10 2018).  

Bertil menar att trots att skolan arbetar aktivt med eleverna och har 

samverkan inom kollegiet, vårdnadshavare och andra aktörer så är det fortfarande mycket 

svårt att jobba mot våldsbejakande extremism; ”fast man agerar i skolan och agerar 

hemma och är överens så är det inte så lätt att vända; har man en stark övertygelse om 

något då är det svårt”. Bertil menar dock att en förändring hos en övertygad elev inte 

behöver komma under åren eleven är i skolan, utan att utfallet av arbetet kan komma 

senare. Bertil påpekar också att arbetet inte endast är för att hjälpa en enstaka elev, ”det är 

för alla elevers bästa, att tänka ’jamen vad händer med elever runt omkring?’ Det måste 

man också ta hänsyn till.” Här kan vuxenvärlden göra bra poänger genom att markera 

gränser för vad som är okej och inte, snarare än att man inte arbetar med våldsbejakande 

extremism och ”sopar under mattan” (Bertil 30/10 2018).  
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Analys 
 

Här analyseras och förklaras enligt implementeringsteorin hur informanterna har tolkat, 

realiserat och resonerat kring arbetet mot våldsbejakande extremism i sina verksamheter.  

Analysen kommer utgå ifrån de allmänna skrivelserna som redogjorts för ovan (se 

Nulägesbeskrivning) och hur informanterna har tolkat dessa. Med implementeringsteorin 

kommer informanternas tolkningar och realiserande att ges en möjlig förklaring.   

Enligt implementeringsteorin om frontbyråkrater så finns det flera faktorer 

som påverkar hur de centrala föreskrifterna i arbetet mot våldsbejakande extremism 

kommer att implementeras i verksamheterna, och det har också visat sig att 

frontbyråkraterna realiserat och resonerat på olika sätt om arbetet mot våldsbejakande 

extremism. Däremot betyder det inte att informanterna gör fel eller misslyckas, snarare 

skulle det vara politiken som behöver skärpas eftersom den formar vad skolan skall arbeta 

med. Frontbyråkrater arbetar förstås bara utifrån de direktiven de har fått. Med detta sagt 

skall inte denna analys ses om en utvärdering av arbetet mot våldsbejakande extremism i 

de olika verksamheterna utan endast som ett försök att ge förklaringar till hur man 

uppfattat detta arbete.  

 En annan aspekt kring informanterna värd att diskutera är vad de faktiskt kan 

känna till om sin skolverksamhet. Som också informanterna har gett uttryck för, att 

information om det som händer i verksamheten är mycket viktig för att samverkan skall 

kunna ske på ett bra sätt, eller över huvud taget. Mina informanters kunskaper om sin 

verksamhet är beroende av vad de själva kan observera och vad deras personal delger 

dem. En rektor eller samordnare kan omöjligen se allt som händer i deras 

verksamhetsområden och det är långt ifrån säkert att personalen delar med sig allt som 

händer om arbetsdagarna till dem. Dessutom ser inte lärarna eller övrig personal allt 

heller, och det är inte heller säkert att elever delar med sig av allting som händer i deras 

verklighet. Med andra ord, bara för att en rektor inte haft erfarenhet av att elever har 

sympatier med vit makt på sin skola betyder det inte att det nödvändigtvis är sant. Med 

detta sagt skall fokus ligga på mina informanters verkligheter som speglas i deras utsagor 

om arbetet mot våldsbejakande extremism i deras verksamheter.  

 Ambitionen i det nationella uppdraget för arbete mot våldsbejakande 

extremism är att utveckla kunskaper och metoder för att förebygga främlingsfientlighet 

genom bland annat att skolan skall kunna bemöta och identifiera uttryck för intolerans, 

och där har man utvecklat Samtalskompassen där metodstöd finns för att identifiera olika 

tecken för våldsbejakande extremism. Samtliga informanter hade inte hört talas om 
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Samtalskompassen, men hade tagit del av annan kompetensutveckling av olika, och delvis 

okänd art. Informanterna har dock inte utgått från att våldsbejakande extremism är något 

som inte kan arbetas emot med läroplanen. När informanterna berättade om arbetet mot 

våldsbejakande extremism nämner samtliga rektorer och samordnaren att skolorna har 

samarbeten med socialtjänst och polis, att elever åker på resor till Polen, att man arbetar 

med värdegrunden, eller med elevbemötande. Detta arbete är inget specifikt arbete mot 

våldsbejakande extremism och vit makt, snarare är det ett generellt arbete med 

utgångspunkt i läroplanen. Och det är ingen som tänker eller gör fel här. Men det måste 

stå klart att man inte arbetar med att identifiera elevers sympatier med vit makt-miljön 

eller någon annan våldsbejakande extremistmiljö. Arbetet man har fungerar förvisso 

förebyggande mot våldsbejakande extremism, men det är snarare en av många företeelser 

som förebyggs. Att man arbetar så här är långt ifrån märkligt, och teorin om 

frontbyråkrater kan man här säga stämma i den meningen att frontbyråkraterna, 

rektorerna, gärna håller sig till grundläggande regler i styrningen av sina verksamheter, 

alltså läroplanen. Enligt teorin om frontbyråkraterna kan en förklaring till att man lutar sig 

mot läroplanen i så stor utsträckning och inte skrivelserna för arbete mot våldsbejakande 

extremism vara att man vill försvara sin autonomi som man äger som frontbyråkrat i hotet 

av att det kan tillkomma fler regler som styr verksamheten.  

Informanterna vittnar alla om att det saknas kompetens inom området 

våldsbejakande extremism och att kompetensen också är efterfrågad av personalen i 

skolorna. Man ser alltså inte att ett arbete mot våldsbejakande extremism inte hör hemma i 

skolan och man håller med de allmänna skrivelserna och finner att det är ett relevant och 

legitimt arbete att genomföra i skolan. Anledningen till att man inte har ett mer uttryckt 

arbete mot våldsbejakande extremism kan vara att kompetensen saknas än för vad som bör 

eller kan göras, vilket inom implementeringsteorin ses som en resursbrist. 

Implementeringsteorin förutsäger att frontbyråkratiers arbete är karaktäriserat av kronisk 

resursbrist i förhållande till det arbete den är utsatt att genomföra vilket vi också ser här, 

och här finns en stor utmaning att ta sig an.  

 I Glesby gymnasieskola hade man inga erfarenheter av vit makt eller 

våldsbejakande extremism menade Cesar, i alla fall under tiden Cesar har arbetat där, trots 

att NMR finns i kommunen. Glesby gymnasieskola är en stor skola med många elever 

med blandade bakgrunder, att det inte skulle förekomma ens outtalade åsikter eller 

sympatier med vit makt tordes vara osannolikt. Personalen har heller inte haft någon 

kompetensutveckling i våldsbejakande extremism. Varför man inte har lyft problemet mer 

är svårt att svara på. En möjlig förklaring till detta enligt implementeringsteorin är att man 
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försöker minska efterfrågan, med andra ord nedprioritera uppgiften att arbeta mot 

våldsbejakande extremism. Detta är inget märkligt, enligt teorin har frontbyråkratier 

många arbetsuppgifter och vissa uppgifter prioriteras mer än andra, särskilt om 

frontbyråkraten bedömer att uppgiften kostar mycket pengar, men kanske mer relevant i 

det här fallet, stora ansträngningar, eftersom det behövs mer kompetens och 

handlingsplaner. Detta behöver naturligtvis inte innebära någon lathet från 

frontbyråkratens sida, kanske anser man sig redan lösa uppgiften nog utförligt på något 

annat sätt, till exempel att man helt enkelt inkluderat det i det övriga 

likabehandlingsarbetet. Möjligen har man inte resurser att göra mer, vilket kan handla om 

kompetens, tid eller pengar, för att nämna några orsaker.   

 En frontbyråkratis arbete karaktäriseras av problematik kring verksamhetens 

mål enligt implementeringsteorin. Målen kan vara mångtydiga, vaga eller rent av stå i 

konflikt med varandra. Flera av informanterna upplevde detta i arbetet mot 

våldsbejakande extremism. Adam hade på ett möte med andra rektorer i kommunen 

upplevt att många hade svårt att veta hur man skulle dra gränser mot våldsbejakande 

yttringar med tanke på att elever har yttrandefrihet men samtidigt bryter mot läroplanen. 

Samordnaren erfor att arbetet i arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism var svårt att 

genomföra på grund av att sekretessen gjorde det svårt att dela information mellan de 

olika aktörerna som var representerade i arbetsgruppen. Dessutom kunde inte heller Adam 

se hur man kunde tolerera våldsbejakande extremistiska åsikter i skolan, vilket var det 

man skulle göra enligt hans uppfattning av rekommendationerna han fått på 

samordningsmötet i kommunen. Det som inte var tillåtet och skulle motarbetas var själva 

våldet sades det enligt Adam. Men för en elev som sympatiserar med NMR skulle det vara 

omöjligt att få ett godkänt betyg i samhällsorienterade ämnen menar Adam eftersom 

kraven på ett omfamnande av demokrati är så stora.  

På grund av de motsägelsefulla reglerna i en frontbyråkrati så har 

frontbyråkraterna fått ett handlingsutrymme där de har autonomi att ta egna beslut. Men 

handlingsutrymmet i sig gör inte besluten legitima, utan legitimiteten i ett beslut kan bara 

avgöras i fall till fall i beaktning av dess kontext. Pedagogisk personal i skolan är 

professionella i sitt yrkesutövande vilket ger beslut tillräcklig legitimitet, men till vilken 

grad de kan sägas ha en professionell yrkeskunskap i arbete mot våldsbejakande 

extremism är svårt att säga, och om det räcker med fortbildningar i ämnet för att ge dem 

tillräcklig kunskap. Om skolor skall ha personal som har en ordentlig utbildning i 

våldsbejakande extremism som de nationella skrivelserna säger, så krävs det sannolikt en 

stor insats.  
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Informanterna anser inte heller att man är helt bekväm med att ha hand om 

arbetet mot våldsbejakande extremism på skolorna på grund av att det behövs större 

kompetens. Enligt implementeringsteorin ser man alltså inte sig själva ha den legitimiteten 

som krävs för att kunna utföra detta arbete. Att söka stärka sin kompetens kan här ses vara 

helt i linje för vad som behövs göras enligt implementeringsteorin.   

 Pedagogisk personal i skolan står inte ensamma i arbetet mot våldsbejakande 

extremism, och det är här samverkan med andra aktörer får stort värde. Cesar och Bertil 

hade särskild god erfarenhet av samverkan med andra aktörer, och Bertil hade även 

samverkat med Polstads konsultationsforum för våldsbejakande extremism. Bertil 

uttryckte det som mycket tacksamt att kunna vädra idéer och få bekräftat av de sakkunniga 

i konsultationsforumet att man arbetar på ett bra sätt på skolan. Genom att transferera ett 

professionellt vetande av våldsbejakande extremism till en utomstående aktör som man 

har samverkan med så kan legitimitet skapas i beslutsfattandet i frontbyråkratierna. De 

allmänna skrivelserna om arbetet mot extremism som redogjorts för ovan är mycket 

tydliga i att samverkan skall öka och att kunskaperna stärkas om våldsbejakande 

extremism oavsett ideologisk motivation, men frågan är hur beredd staten är att lägga 

resurser på att skapa legitimitet i besluten. Enligt implementeringsteorin krävs antingen en 

byråkrat som har professionell kunskap om våldsbejakande extremism, eller en panel som 

kan bedöma när andra professionella utan samma meriter skall ta beslut i arbetet som rör 

våldsbejakande extremism. Det självklara och smidiga valet är förstås att ha en byråkrat i 

verksamheten med rätt kompetens, men frågan för det fortsatta arbetet mot våldsbejakande 

extremism är hur mycket tid och pengar man är beredd att investera för att skapa en 

adekvat utbildning i våldsbejakande extremism och dess olika skepnader för 

frontbyråkrater.  

 Det är inte heller säkert att frontbyråkraterna skulle vilja delta på en sådan 

kompetensutveckling trots att man efterfrågar mer kunskaper. Enligt 

implementeringsteorin har frontbyråkraterna generellt annorlunda intressen än de som 

befinner sig i de högre ledningsskikten, till exempel om hur mycket arbetstid olika 

uppgifter får eller kan ta. Skulle inte en fortbildning i våldsbejakande extremism anses 

vara behövd eller ta för mycket tid enligt frontbyråkraterna så kommer inte 

frontbyråkraterna att delta på den, alternativt inte delta aktivt. Att frontbyråkrater gör detta 

är inte ovanligt, fast även om det inte accepteras av ledningen så är frontbyråkraternas 

olika sätt att försvara sin verksamhet från vad de anser inte behövs en viktig del av hela 

verksamheten. Här måste i så fall de som vill implementera ett bättre arbete mot 

våldsbejakande extremism skärpa sina beslut.  
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 Adams och Bertils avslutande reflektioner om arbetet mot våldsbejakande 

extremism gör det ganska tydligt hur man ser på arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Båda utgår ifrån vad deras verksamheter kan åstadkomma utifrån vad skolan gör, alltså 

utbildar och fostrar. Adam diskuterar utbildningens effekt på människor och finner att det 

är här skolan har sina största vinster att göra. Bertil å sin sida diskuterar skolans roll som 

fostrare av elever, att här har skolan chans att sätta gränser i rollen som en företrädare för 

vuxenvärlden. Det blir genast tydligt att de inte ser skolans roll i arbetet mot 

våldsbejakande extremism som en aktör som sysslar med att kartlägga elevers åsikter 

genom specifika metoder som bland annat föreskrivs i Samtalskompassen. Däremot får 

det här sägas att de ser en roll för skolan i förebyggande arbete mot våldsbejakande 

extremism, fast som en förebyggande sådan. Bertil är här väldigt tydlig och menar att 

skolan hela tiden genom sitt arbete enligt läroplanen driver ett förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism, men när en elev är övertygad, då förändras arbetet till att bli 

ett åtgärdande arbete som skolan inte kan sköta själva och man måste samverka med 

andra, skolan kan inte ta på sig allting enligt Bertil. Det förebyggande arbetet Bertil här 

beskriver är också det som skolorna bland annat skall arbeta med enligt de allmänna 

skrivelserna för arbetet mot våldsbejakande extremism, till exempel att arbeta med 

demokratifostran och värdegrund. Att rektorerna accepterar en mer förebyggande roll för 

skolan i arbetet mot våldsbejakande extremism finner vi möjligtvis i att likheterna är stora 

med arbetet man redan gör enligt läroplanen. För frontbyråkrater har som tidigare 

påpekats de grundläggande reglerna för verksamheten störst tyngd, och kan också vara de 

enda regler som följs i vissa fall. Om ytterligare uppgifter för frontbyråkratin läggs till i 

uppdragsbeskrivningen som man ändå kan sägas arbeta med borde det sällan orsaka 

protester enligt implementeringsteorin. Frontbyråkraternas autonomi, som är en av de 

viktigaste förutsättningarna för att bedriva ett arbete i en frontbyråkrati, fortsätter att vara 

densamma och därmed finns det inte mycket, om något, att protestera emot.  
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Sammanfattning, slutsatser och diskussion 
 
I en tid där NMR är mer aktiva än någonsin och stör demokratin, hotar sina 

meningsmotståndare, oavsett om de är vuxna eller barn, och försöker rekrytera nya 

medlemmar bland skolelever vill man naturligtvis göra allt man kan för att stoppa den här 

utvecklingen. Den här studien har tagit sitt avstamp i problematiken kring våldsbejakande 

extremism och den utmaning det utgör för hela samhället. När lösningen på problemet har 

varit att aktivera skolan i att arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism är det 

även rimligt att diskutera skolans förhållande till detta, i detta fall, mina informanters.  

 I det nationella uppdraget för arbete mot våldsbejakande extremism i 

samhället men också i skolan finner vi ett arbete som nästan över 18 år blivit allt mer 

samordnat där många aktörer i samhället nationellt och lokalt inkluderas för att samverka 

och utbyta erfarenheter. Nationell samordning har också tagits fram för att styra arbetet 

men också bidra med stöd genom hjälptelefoner, kunskapshöjande insatser och metoder.  

 Informanternas tolkning av arbetet mot våldsbejakande extremism i sina 

verksamheter är helt klart färgade av sin egen verksamhets verklighet och mål. Rektorerna 

beskrev ett generellt förebyggande arbete enligt läroplanen som inte nödvändigtvis direkt 

handlade om att möta våldsbejakande extremism i form av vit makt, snarare var det ett 

mindre mål där demokratifostran var det huvudsakliga målet. När vit makt uppkommer på 

skolorna arbetar man reaktivt och bemöter det där och då och tar hjälp av extra kompetens 

om det behövs. Om inte det fanns tecken på vit makt på skolan kunde det också upplevas 

av informanterna som att problemet inte fanns, snarare än att man antog att det fanns bara 

att man inte upptäckt det än. I relation till de allmänna skrivelserna om våldsbejakande 

extremism kan ändå inte informanterna sägas ha agerat fel eftersom de är en frontbyråkrati 

som följer de regler som styr dem. Om informanterna i den här studien ger en bild av 

lyckad implementering av arbetet mot våldsbejakande extremism så som det 

ursprungligen var tänkt låter jag vara osagt.  

 Däremot så är inte arbetet mot våldsbejakande extremism i sig särskilt 

omstritt utifrån informanternas utsagor. Målen i läroplanen sammanfaller med vissa mål i 

de allmänna skrivelserna och blir lätta för personalen i skolan att ta till sig. Däremot är 

efterfrågan på kompetensutveckling i ämnet stor, och löses delvis genom samverkan bland 

annat genom sakkunniga som arbetar lokalt men det finns även sakkunniga tillgängliga på 

nationell stödtelefon. Däremot kan man diskutera huruvida detta löser bristen på 

kompetens på skolorna eftersom det endast är den pedagogiska personalen på skolan som 

har rätt pedagogisk utbildning, vilket krävs för att ta rätt beslut angående elever. Den 
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optimala lösningen skulle förstås vara att lärarna på skolan hade rätt kompetens men det är 

inte säkert att skolorna skulle vilja investera tiden som det skulle ta. I slutändan är 

kompetensproblemet ett legitimitetsproblem för skolan och arbetet mot våldsbejakande 

extremism eftersom man inte kan garantera att rätt personer med rätt kompetens tar rätt 

beslut. 

 Mål- och regelkonflikter uppstår också i arbetet mot våldsbejakande 

extremism för informanterna. Man upplever det svårt att veta var man skall dra gränser 

och vad man får lov att göra. En annan aspekt av detta är förstås att skolorna har olika 

huvudmän. Både staten och kommunen driver skolorna, och är det en friskola är det en 

privat huvudman, samtidigt skall kommunen försöka samordna arbetet mot 

våldsbejakande extremism genom en samordnare.  

 Framtiden för arbetet mot våldsbejakande extremism i skolverksamheterna 

ligger fortfarande öppen. Mycket av kompetensutvecklingen som skall ske enligt de 

allmänna skrivelserna verkar inte ha nått alla skolor än, och vad som skolorna tar med sig 

från det kommer vara avgörande för hur arbetet utformas i framtiden. Där har skolorna 

viktiga beslut att ta som kommer avgöra förtroendet mellan lärare och elever. Om eleverna 

kommer känna sig trygga med att de säga vad de tycker utan att bli rapporterade och 

utredda av den kommunala samordnaren och sitta i samtal med rektor och socialtjänst. 

Utifrån vad den här studien har kommit fram till så bär skolans pedagogiska personal på 

mycket starkt förtroende för läroplanen i den meningen att man alltid tenderar att vända 

sig till den när man utformar allt arbete på skolan. Och oavsett vilka påbud de får från 

högre ort angående arbetet mot våldsbejakande extremism så lär de fortsätta att utgå från 

läroplanen, som de bör.  

 Om det är vanligt att vissa rektorer inte tycker sig uppleva våldsbejakande 

extremism på sina skolor, på samma sätt som visats i den här studien, så är det en 

angelägenhet att hjälpa skolorna att få bättre grepp om vad eleverna faktiskt tycker och 

tänker. Skolpersonalen måste få hjälp att prioritera problemet med våldsbejakande 

extremism och vit makt, att upptäcka problemet och sedan kunna förebygga det innan det 

dyker upp, för då blir det mycket svårare än vad det behöver bli. Att elever skulle 

sympatisera delvis med idéer företrädda av vit makt-miljön bör vara tillräckligt för att få 

rektorer och resterande pedagogisk personal att inse att vit makt har ett grepp i 

verksamheten.  
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Vidare forskning 
 

Ett förslag på vidare forskning skulle förstås vara att undersöka på större skala om 

rektorers uppfattningar om skolornas arbete mot våldsbejakande extremism för att kunna 

ge en mätbar generaliserbarhet i resultatet, vilket skulle kunna ge en lägesbild för hur 

implementeringen av arbetet mot våldsbejakande extremism i skolan faktiskt går. Då går 

man även ett steg längre än den här studien eftersom ambitionen här inte har varit att göra 

en bedömning för hur väl arbetet mot våldsbejakande extremism har implementerats.  

 För en student som skall skriva ett examensarbete eller en rapport så kan det 

omfångsmässigt vara mer relevant att studera rektorers och lärares begreppskunskap och 

hur, eller om, de anser att skolan kan arbeta mot våldsbejakande extremism. Då kan 

studien bidra med att bredda perspektivet och bygga vidare ifrån den här studien.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjufrågor och teman 
 

1. Om skolan 

 Vilka elever går på skolan? Berätta om elevsammansättningen 

 Hur många jobbar på skolan? 

 Vilka är det som jobbar på skolan?  

 

2. Tidigare erfarenheter angående våldsbejakande extremism 

 Vilka tidigare erfarenheter har skolan av våldsbejakande extremism (vit 

makt)? T.ex. Rasism, klottrade symboler, anhängare till organisationer 

bland elever, intrång på skolan etc. 

 

3. Dagens arbete med våldsbejakande extremism (vit makt) 

 Berätta om skolans arbete mot våldsbejakande extremism?  

 Hur har ni resonerat kring detta arbete?  

 Har skolan ett samarbete med andra aktörer (privata/offentliga) i arbetet? 

 Vilka utbildningar har skolan tagit del av i detta arbete?  

 Hur fungerar kontakten med den lokala samordnaren/nationella 

samordnaren/CVE/SÄPO i detta arbete? När skulle kontakt kunna upptas?  

 Hur har ni skolpersonal resonerat om detta arbete? 

 Hur har du som rektor resonerat om detta arbete?   

 

4. Arbetet med eleverna angående våldsbejakande extremism 

 Utöver ordinarie undervisning, berätta vad gör skolan för att motarbeta 

våldsbejakande extremism? (T.ex. temadagar, demokratidagar, 

integrerande aktiviteter osv.) 

 Hur agerar ni på skolan om en elev uttrycker sympatier med 

våldsbejakande extremism?  

 

5. Avslut, kontrollfrågor.  


