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Abstrakt  
Syftet med studien har varit att belysa hur samverkande lokala aktörer skildrar arbetet med 

att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering på lokal nivå. I ett försök att 

besvara studiens syfte har studien utgått från frågeställningarna vilka faktorer identifierar 

de lokala aktörerna som viktiga i arbetet för att motverka våldsbejakande extremism och 

radikalisering i Jönköping, samt vilka dilemman beskriver de lokala aktörerna i det 

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköping? För 

att besvara studiens syfte utfördes en fallstudie riktad mot Jönköpings kommun, där tolv 

semi-strukturerade intervjuer genomfördes med samverkande lokala aktörer. Intervjuerna 

gav respondenterna möjlighet att ge sina professionella utsagor om vilka faktorer och 

aktörer som bidrar till möjligheter eller dilemman. Som analysredskap användes tematisk 

analys för att identifiera centrala teman utifrån respondenternas utsagor. 

Studiens empiriska fynd visar att motverkandet av våldsbejakande extremism och 

radikalisering är komplext. Studiens respondenter beskriver b.la att ett proaktivt 

områdesarbete samt en ökad kunskapsnivå hos första linjens aktörer avseende företeelserna 

som viktiga faktorer i skapandet av lokal motståndskraft. Dock belyser respondenterna en 

utmaning i att utvärdera effekten av det förebyggande arbetet i Jönköpings kommun och 

respondenterna uttrycker även att ovissheten avseende delgivning av känslig information 

mellan olika lokala aktörer som ett hinder för det förebyggande arbetet i Jönköpings 

kommun. 

 

Nyckelord: Våldsbejakande extremism, radikalisering, förebyggande arbete, 

preventionsåtgärder, Jönköpings kommun, lokala aktörer, samordning 
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1. INLEDNING  
	

1.1 Bakgrund  

Våldsbejakande extremism och radikalisering är två företeelser som till följd av de senaste 

decenniernas bomb- och terrordåd fått allt större utrymme i den offentliga, akademiska och 

politiska debatten (Pisoiu, 2013). I efterdyningarna av attacker utförda av våldsbejakande 

individer eller grupper i syfte att uppnå ideologiska mål har debatten genomsyrats av hur 

samhället ska arbeta för att identifiera, förebygga och motverka förekomsten av 

våldsbejakande extremism och radikalisering. Edling & Rostami (2017) beskriver att 

våldsbejakande extremism tillsammans med organiserad brottslighet och social oro utgör 

ett konkret och eskalerande hot mot det öppna demokratiska samhället. Säkerhetspolisen 

identifierar att personer som bejakar våld i syfte att förändra samhällsordningen och uppnå 

ideologiska mål i huvudsak befinner sig i tre olika extremistmiljöer; den högerextrema vit 

makt-miljön, den våldsbejakande islamistiska miljön samt den autonoma miljön. I 

synnerhet identifierar Säkerhetspolisen att den våldsbejakande islamistiska miljön i 

dagsläget utgör det främsta hotet mot rikets säkerhet (Säkerhetspolisen, 2017). De tre olika 

extremistmiljöerna har en rad olikheter och likheter. Olikheterna mellan de tre fraktionerna 

är evidenta och grundar sig i gruppernas olika politiska tillhörighet eller religiösa 

övertygelse. Däremot är likheten mellan fraktionerna att de strategiskt använder sig av 

brottsliga metoder som hot och våld som centrala medel för att uppnå den 

samhällsförändring som gagnar den specifika gruppens ideologiska mål (Säkerhetspolisen, 

2017). 

 

Det saknas en enhetlig och allmän vedertagen definition av företeelserna våldsbejakande 

extremism och radikalisering. Säkerhetspolisen definierar emellertid våldsbejakande 

extremism som rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk 

samhällsordning och som främjar våld för att uppnå extrema ideologiska åsikter och idéer 

(Ds 2014:4). Avseende forskningen om våldsbejakande extremism och radikalisering 

försöker de olika vetenskapsgrenarna ständigt att begreppsliggöra dessa företeelser. Studier 
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med utgångspunkt i socialt arbete, juridik och socialpsykologi försöker producera empiriskt 

material för att konceptualisera våldsbejakande extremism och radikalisering (Strandh, 

Eklund, Ghaizinour, Kinsman & Sundqvist, 2018). Utmaningen som följer av denna 

forskning är att dessa studier oftast mynnar ut i olika självständiga slutsatser. Hur dessa 

företeelser konceptualiseras av forskningen påverkar i ett senare led hur individer väljer att 

tolka och skapa sig en förståelse kring dessa företeelser. Slutligen har fynden i de olika 

forskningarna en inverkan på den policyutformning som sker på lokal och nationell nivå 

samt de konkreta handlingsplaner och insatsåtgärder som följer av denna policyutformning 

(Rasmussen, 2012). 

 

1.2 Problematisering 

I juni 2014 beslutade regeringen att tillsätta en statlig utredning för att värna demokratin 

mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92). En nationell samordnare tillsattes och fick 

bl.a. i uppdrag att stärka och främja samverkan på nationell samt lokal nivå, stödja lokala 

aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism samt inhämta 

internationella erfarenheter av förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och 

radikalisering (Dir 2014:18). Vidare fick samordnaren i uppdrag att höja kunskapsnivån 

gällande dessa företeelser samt utveckla förebyggande metoder (Dir 2014:103). Den 

nationella samordnarens utgångspunkt var inte att överta det ansvar som åligger 

kommunerna, utan snarare skapa förutsättningar för ett effektivare förebyggande arbete 

genom att engagera, involvera och stödja berörda aktörer på såväl nationell och lokal nivå 

(a.a.).  

 

Sedan tidigare har arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism främst identifierats 

som ett urbant problem och det förebyggande arbetet har följaktligen utgått från storstäderna 

Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro (Mattson, Lebedinski-Arfvidson & Johansson, 

2016; Ranstorp, 2016). Mot bakgrund av detta beskrev den nationella samordnaren vikten 

av att beakta att våldsbejakande extremism i Sverige är en företeelse som trots sin 

begränsade omfattning är rörlig i dess nationella utbredning, där risken finns att 
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extremistmiljöer av olika anledningar skyndsamt etablerar sig på nya orter. Därav finns det 

ett tydligt behov av att centrala aktörer på lokal nivå, som exempelvis kommuner, 

identifierar problem med våldsbejakande extremism och genomför riktade insatser för att 

motverka och förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism och radikalisering (Dir 

2014:103). Samordnaren beskriver även i ett delbetänkande att radikalisering till 

extremistmiljöer sker i lokalsamhället, varför det förebyggande arbetet också bör ha en lokal 

förankring (SOU 2016:92). Vidare menar samordnaren på att följande övergripande 

förutsättningar krävs för att det förebyggande arbete ska kunna utföras på lokal nivå: en 

kommunal samordnare som ska samordna det förebyggande arbetet och vara kommunens 

kontaktperson i frågan, utarbeta en lokal lägesbild gällande företeelsens omfattning och 

struktur samt formulera en lokal handlingsplan att motverka företeelserna på lokal nivå 

(a.a). 

 

Trots samordnarens förväntningar och krav på att det kommunala förebyggande arbetet ska 

vila på god och effektiv samverkan mellan olika lokala aktörer råder det oenigheter mellan 

olika nyckelaktörer. Denna oenighet grundar sig i att aktörer som polis, lärare, fritidsledare 

samt fält- och socialsekreterare i vissa anseenden förväntas arbeta i strid mot deras uppdrag 

och professionsetik (SOU 2017:67). En aspekt som sätter hinder för denna samverkan är 

b.la frågan om utbyte av informationen mellan olika myndigheter. I en formell begäran till 

Justitiedepartementet uttrycker Polismyndigheten att möjligheterna till att uppnå den nivån 

av samverkan som efterfrågas av den nationella samordnaren försvåras av att det saknas 

särskilda bestämmelser gällande frågor som berör brytandet av sekretess i det 

brottsförebyggande arbetet. Vidare uttrycker Polismyndigheten att det är otydligt när 

intresset för utlämnande av information har företräde framför skyddsintresset i enskilda fall. 

Sekretessbarriären uttrycks även kunna innebära svårigheter för lokal polis eftersom det kan 

handla om individer som befinner sig i ett väldigt tidigt skede av radikaliseringsprocessen 

och där risken för brottslighet kan antas vara begränsad. Samtidigt är det av värde för skola 

och socialtjänst att få vetskap om dessa individer i ett tidigt skede eftersom möjligheterna 

för ett förändringsarbete i allmänhet är större i dessa fall. För gemene tjänsteman kan 
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sekretessfrågan också innebära en svår intresseavvägning och risken är stor för att 

bestämmelsen tillämpas alltför restriktivt eller extensivt. (Dir 2017:75) 

 

Den nationella samordnaren betonar vikten av det förebyggande arbetet på lokal nivå, dock 

råder det stora oenigheter över hur det förebyggande arbetet ska utföras och samordnas 

(SOU 2017:67). Det finns även en mängd olika perspektiv och definitioner av radikalisering 

samt åsikter om hur man ska motverka denna sociala process. Den diffusa 

definitionsformuleringen har resulterat i ytterligare svårigheter i att bedöma vilka risktecken 

som ska belysas och undersökas (Herz, 2016).  

 

Slutligen har avsaknaden av empiriskt underlag som skildrar och jämför kommuners 

arbetssätt och förutsättningar i arbetet med att motverka och förebygga våldsbejakande 

extremism och radikalisering tidigare uppmärksammats (Strandh m.fl., 2018; Sturup & 

Långström, 2017). Mot bakgrund av detta finner jag att det är av intresse att genomföra en 

fallstudie som behandlar hur lokala aktörer beskriver viktiga faktorer såväl som dilemman 

i arbetet med att motverka och förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering. 

Genomförandet av en fallstudie tillåter undersökning av företeelsen med en empirisk 

utgångspunkt i ett avgränsat sammanhang. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den föreliggande studien är att belysa hur samverkande lokala aktörer skildrar 

arbetet med att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering på lokal nivå. I ett 

försök att besvara studiens syfte har en fallstudie utförts i Jönköpings kommun, där följande 

frågeställningar har fungerat som utgångspunkt för studien: 

• Vilka faktorer identifierar de lokala aktörerna som viktiga i arbetet för att motverka 

våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköping? 	

• Vilka dilemman beskriver de lokala aktörerna i det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköping?	
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1.4 Fallbeskrivning 

Organisationen som studien har för avsikt att undersöka är Jönköpings kommun. Sedan 

2015 har Jönköpings kommun arbetat utifrån handlingsprogrammet Trygghet och säkerhet 

2015–2018. Handlingsprogrammet beslutades av kommunfullmäktige och samordnas av 

räddningstjänsten i Jönköpings kommun samt rådet för trygghet och säkerhet. 

Handlingsprogrammets huvudsakliga målsättning är att Jönköpings kommun ska vara en 

trygg och säker kommun där det sker få brott och olyckor, samt där kriser hanteras adekvat. 

Handlingsprogrammet är uppdelat i tio olika delprogram, där det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism ingår i delprogrammet brottsförebyggande arbete. Arbetet mot 

våldsbejakande extremism har resulterat i en förvaltningsövergripande samverkan där 

representanter från räddningstjänst, socialtjänst, stadskontor, polisen, kultur- och fritids- 

och utbildningsförvaltningen finns representerade. Inom denna specifika samverkansgrupp 

återfinns även ett resursteam som arbetar mer operativt med frågor som berör 

våldsbejakande extremism. Under 2016–2017 har Jönköpings kommun genomfört 30-tal 

utbildningstillfällen riktade till yrkesverksamma i Jönköpings kommun samt andra berörda, 

i syfte att öka kunskapen gällande våldsbejakande extremism som företeelse samt hur 

yrkesverksammas förhållningssätt gentemot företeelsen. Vidare sammankallades även en 

dialoggrupp på initiativ av integrationssamordnaren i Jönköpings kommun, denna grupp 

bestående av representanter från kommunen har haft en nära dialog med lokala församlingar 

och föreningar, där frågor avseende våldsbejakande extremism har behandlats (Jönköpings 

kommun, 2018). 

 

Angående den lokala lägesbilden i Jönköping är det den högerextrema extremiströrelsen 

som är mest framstående. Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och Soldiers of Odin är två 

högerextrema grupperingar som har varit aktiva i kommunen genom att visa sin närvaro och 

dela ut flygblad (Naskret, 2017). Den autonoma rörelsen i form av Antifascistisk Aktion 

(AFA) är i princip inte i aktiv i Jönköping. Denna rörelse beskrivs som reaktiv och det har 

förekommit enstaka fall av konflikter mellan AFA och Soldiers of Odin. Slutligen har det 

beträffande den islamistiska extremismen inte förekommit några bekräftade fall i 

Jönköping, dock har det förekommit uppgifter om individer som har radikaliserats.  
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Det är intressant att studera Jönköpings kommun eftersom det till stor del saknas tidigare 

forskning beträffande mindre städers arbete med dessa problem. Tidigare undersökningar 

har utgått från Sveriges tre största städer samt Örebro. (Mattson, Lebedinski-Arfvidson & 

Johansson, 2016; Ranstorp, 2016). Örebro är visserligen en mindre stad men utmärker sig 

genom att vara den stad i Sverige där flest personer per capita har rest för att ansluta sig till 

terrorgrupper i Syrien och Irak (Ranstorps m.fl., 2018) och borde därför inte vara 

representativ för hur arbetet för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering 

ser ut i mindre städer. År 2016 släpptes en rapport från den nationella samordnaren mot 

våldsbejakande extremism i vilken det presenterades en enkätstudie som 70% av Sveriges 

kommuner deltagit i. Det visade sig att bara 7% av kommunerna hade en färdig 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism, varav Jönköpings kommun var en av de 

kommunerna. Därmed utmärker sig Jönköping även som ett intressant fall att studera 

eftersom kommunen har haft ett strukturerat motverkande arbete med en handlingsplan för 

företeelserna som varit etablerad längre än i majoriteten av Sveriges kommuner (Naskret, 

2017; Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, 2016).  

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Radikaliseringsdiskursen 

Den tyska journalisten och akademikern Peter Neumann som är direktör för det 

internationella centret för radikaliseringsstudier (ICSR) i London, anses vara en av 

frontfigurerna som har påverkat radikaliseringsdiskursen. Neumann (2008) beskriver att 

tillämpningen av radikalisering som begrepp har ökat avsevärt under de senaste 

decennierna, samt att experter och offentliga tjänsteman ofta refererar till radikalisering när 

de försöker begreppsliggöra vad som föranleder bomb- och terrordåd. Neumann menar att 

den rådande radikaliseringsdiskursen söker kunskap om de faktorer, orsaker och processer 

som föregår våldsbejakande radikalisering och extremism. Radikalisering saknar en 

enhetlig och etablerad definition, bland annat eftersom företeelsen har kommit att få en ny 

innebörd över tid. Under upplysningstiden på 1700-talet förknippades radikalisering med 

den progressivitet som genomsyrade den amerikanska och franska revolutionen. Termen 
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som sedermera blev utbredd fick en ny innebörd under 1800-talet där radikalisering ofta 

refererades till den politiska agenda som förespråkade grundligt sociala och politiska 

samhällsreformer (Schmid, 2013). I dagsläget utmärker begreppet till allt större 

utsträckning individer eller grupper som befinner sig i riskläget att övergå till 

våldsanvändningen och terrorism (Lööw, 2017). 

 

Den nationella forskningen om faktorer som påverkar våldsbejakande radikalisering är i 

nuläget begränsad, framförallt i jämförelse med den kunskapsbild som råder gällande 

riskfaktorer kopplade till övrig våldsanvändning (Sturup & Långström, 2017). Det existerar 

dock en uppsjö av internationella studier som utifrån olika vetenskapliga discipliner visar 

på orsaker, riskfaktorer och processer som kan bidra med förklaringar beträffande varför 

individer radikaliseras till våldsbejakande extremistmiljöer (a.a.). Borum (2011) menar att 

samhällsforskare såväl som nationella och globala säkerhetsmyndigheter har efter 11 

september-attackerna producerat flertalet ramverk som syftar till att bidra med kunskap om 

processen bakom våldsbejakande radikalisering. Det är av vikt att betrakta denna forskning 

som en respons till de senaste decenniernas samhällsutveckling samt att de olika fynden, 

som till stor utsträckning associeras med policybaserade verksamheter, skall ses som 

begreppsmässig snarare än vetenskaplig forskning eftersom den överlag saknar grundligt 

empiriskt underlag (Borum 2011; Kundnani, 2014). 

 

På europanivå blev radikaliseringsdiskursen högst aktuellt i efterdyningarna av 

bombattackerna i Madrid (2004) och London (2005). Trots den vaga kunskapen om 

radikalisering som företeelse fick begreppet alltmer en central del i den akademiska och 

offentliga debatten. Debatten visade på avsaknaden av kunskap gällande bakomliggande 

orsaker och faktorer till våldsbejakande radikalisering vid myndigheter och institutioner 

runt om i Europa (Schmid, 2013). Bristen på kunskap har i ett senare led påverkat 

forskningens utgångspunkt som till stora delar genomsyrats av ett riskperspektiv med fokus 

på att identifiera riskfaktorer samt personer som befinner sig i risk att radikaliseras (Schmid, 

2013; Strandh m.fl., 2018). Forskning som enbart utgår från ett riskperspektiv kan emellanåt 

innebära en begränsning i undersökningen av företeelsen och Strandh m.fl. (2018) ställer 
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sig kritiskt till forskning som enbart utgår från ett riskperspektiv och föreslår att ett 

skyddsperspektiv bör vävas som fokuserar på att identifiera faktorer som bidrar till att 

individer inte väljer att ansluta sig till extremistmiljöer. 

 

Litteraturen om våldsbejakande radikalism och extremism är mångsidig; det breda 

spektrumet av studier om radikalisering presenterar orsaker på såväl individ-, grupp och 

strukturnivå. Diskussionen om radikalisering är en av de mest centrala ståndpunkterna i 

debatten om våldsbejakande extremism och detta återspeglas i forskningsläget då 

företeelserna oftast förenas i ett försök att fylla kunskapslockarna gällande orsaker till 

extrema våldsutövning (Wimelius, Eriksson, Kinsman, Strand & Ghazinour, 2018). Vidare 

råder det oenigheter bland samhällsforskare gällande vilka faktorer eller specifika händelser 

som är av vikt för att förstå utvecklandet av radikaliseringsprocessen. Ett av de få 

antaganden som forskare inom fältet är överens om är att radikalisering betraktas som en 

slags process, som är ett resultat av gradvis individuellt engagemang. (Bhui, Everitt & 

Jones, 2014; Wimelius m.fl., 2018; Younge, Roose & Holsappel, 2014). 

Sammanfattningsvis kan radikalisering främst beskrivas som ett empiriskt pussel, som 

består utav flertalet faktorer och händelser som bidrar till företeelsens dynamik (Hafez & 

Mullins, 2015; NYPD, 2007; Sageman, 2004; SÄPO, 2010). 

 

2.2 Teoretiska modeller beträffande radikalisering 

2.2.1 McCauley och Moskalenko – teori om bakomliggande mekanismer till 
radikalisering. 
McCauley & Moskalenko (2008) är två forskare som efter 11 september-attackerna 

intresserade sig för bakomliggande orsaker till att individer radikaliseras. Forskarna ställde 

sig kritiska till tidigare forskning om radikalisering, som de ansåg riktade överdriven fokus 

på individnivå. (McCauley & Moskalenko, 2008). Istället betonar forskarna vikten av 

samhällskontexten och menar att den bör beaktas för att kunna begripa radikalisering som 

företeelse. Studiens empiriska resultat utmynnade i en begreppsmässig pyramidteori med 

utgångspunkt i radikalisering inom politiska rörelser som har bejakat våld i syfte att uppnå 
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ideologiska mål. Forskarna betraktar radikalisering som ett koncept grundat i en slags 

motreaktion uppkommen av individuella upplevelser av hot och orättvisor (a.a.). 

 

Inledningsvis beskriver forskarna radikalisering som den process som tar sig i uttryck när 

individer genomgår en känslo- och beteendemässig förändring mot ett förhållningssätt som 

anammar och rättfärdigar användandet av våld för att uppnå ideologiska mål. Vidare 

framhävs även användandet av våld som ett kärnfullt medel för att bevara gruppens 

överlevnad. Författarna menar på att man kan betrakta radikalisering som en slags pyramid, 

där basen av pyramiden utgör människor som sympatiserar med de ideologiska mål som 

våldsbejakande grupper anser sig kämpa för. Spetsen av pyramiden utgörs av den skara 

individer som är benägna att bruka våld och utföra attentat. McCauley & Moskalenko 

(2008) intresserar sig för vilka faktorer som bidrar till att individer går från att sympatisera 

med extrema grupper, till att ingå i den skara som är villiga att begå attentat. Mot bakgrund 

av studiens empiri föreslår forskarna att radikalisering sker på tre olika nivåer: individuell-

, grupp- och på storskalig nivå, och redogör för fyra olika processer förlagda på varje nivå. 

Initialt är de tre första delarna av förklaringsmodellen kopplade till faktorer som är av 

individuell karaktär. 

 

Inledningsvis behandlar modellen individers erfarenheter av personlig utsatthet, vilket 

identifieras som en bidragande faktor som initierar den individuella drivkraften till 

radikalisering. Denna typ drivkraft går att referera tillbaka till 1800-talets Ryssland där 

terrororganisationen, Folkets vilja, orkestrerade ett antal politiskt motiverade attacker, b.la 

den bombattack som dödade Tsar Alexander den andre. Terrororganisationen rättfärdigade 

sina handlingar genom att hävda att de hade blivit försatta i politisk och ekonomisk utsatthet 

som en konsekvens av den ryska monarkens handlingar. I kontrast till aktioner utförda av 

sammansatta grupper med gemensamma mål, menar forskarna även att det förekommer att 

individer självmant bejakar våld som ett svar på politiska trender som hotar den egna 

världsbilden. Det är dessa aktioner utförda av s.k. ensamvargar som har studerats mest 

frekvent utifrån ett psykopatologiskt perspektiv. Att individer självmant utför dåd är dock 

inget vanligt förekommande fenomen eftersom de flesta individer som utför dåd är en del 
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av en större sammansatt grupp (McCauley & Moskalenko, 2008). Individuella drivkrafter i 

kombination med extrema åsikter och värderingar leder till gradvis radikalisering som 

forskarna beskriver som en nedgående sluttande spiral som medför att individer söker sig 

till extremistmiljöer. Forskarna uppger att det är en bråkdel som ansluter sig till extrema 

grupper jämfört med antalet människor som sympatiserar med den extrema gruppens 

ideologier. Väl i denna fas menar forskarna att individer som söker sig till dessa miljöer 

försöker befria sig från kognitiv dissonans, genom att stegvis övertala sig själva om att de 

har agerat på ett korrekt sätt, detta i syfte att rättfärdiga deras beteendemönster och 

handlingar. Det psykologiska beteendemönstret har tidigare studerats i Milgrams 

lydnadsexperiment och Zimbardos fängelsestudie. Resultaten av studierna visade på att 

radikalisering av individers beteenden sker gradvis över tid samt att självövertygelse är en 

central del i rättfärdigandet av individers egna beteende och handlingar. 

 

Radikaliseringsprocessen på gruppnivå påverkas av en rad olika faktorer. Efter att individer 

ansluter sig till våldsbejakande grupper framhäver McCauley & Moskalenko (2008) att 

gruppdynamiken gradvis förstärks genom känslor av tillförlitlighet och kärlek som bildar 

en känsla av kamratskap inom gruppen. Gruppdynamiken stärks även av att gemensamma 

mål och hot preciseras (McCauley, 2001). Forskarna framhäver även isolering och 

polarisering som två centrala faktorer som bidrar till gruppens sammanhängning. Det är i 

isolering som dessa grupper tillåts växa och frodas, vidare uppnår dessa grupper en hög 

sammanhållning genom att utmåla kampen som existentiell mot det övriga samhället, där 

utfallet antingen är seger eller nederlag. Den ökade nivån av sammanhållning inom gruppen 

leder även till hög konformitet bland gruppens medlemmar. 

 

Slutligen poängterar forskarna avseende massradikalisering att våldsbejakande grupper 

söker efter att stärka dynamiken inom den specifika gruppen, samt söka sympati hos 

allmänheten genom att använda sig av s.k. jiujitsupolitik. Forskarna menar att extrema 

grupper som exempelvis Al-Qaeda rättfärdigar sina attentat och hävdar att det är en adekvat 

motreaktion på västvärldens intrång i muslimska länder. I ett ytterligare steg försöker dessa 

grupper att höja sitt anseende genom att använda sig av hat och martyrskap som två 
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genomgående element. Hat ingjuts mot de karaktäristiska drag som den extrema gruppen 

associeras hos “de andra” och martyrskap framhävs som en glorifierad social konstruktion. 

Genom att utmåla de som har vigt sina liv för sakens skull som hjältar försöker dessa 

grupper på ett subtilt sätt att påverka människor till att ansluta sig till denna gruppering.  

 
(Figur 1: McCauley & Moskalenko lista över bakomliggande mekanismer till 

radikalisering) 

 

2.2.2 Sageman group of guys-modell 
I syfte att bidra till en mer nyanserad diskurs gällande våldsbejakande extremism och 

radikalisering utarbetade Marc Sageman, psykiatriker och tjänsteman med ett förflutet i 

CIA, group of guys-modellen. Modellen baseras på Sagemans empiriska undersökningar 

och anses vara bland de mest utarbetade redogörelserna för radikaliseringsprocessen. Vidare 

har forskaren även haft en betydelsefull inverkan på amerikansk säkerhetspolicy (Kundnani, 

2014). Sageman ställer sig kritiskt till tidigare forskning inom det psykodynamiska fältet 

och menar på att dessa studier har haft en för stor inverkan på radikaliseringsdiskursen trots 

bristen på empiriskt underlag.  

 

I ett försök att begreppsliggöra vilka faktorer som är centrala för radikaliseringsprocessen 

studerades 172 Al Qaeda-anhängares bibliografier, erhålla via allmänna databaser1. 

																																																								
1Lista över undersökningens studieobjekt - Sageman, M (2004) S. 186–189. 
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Datamaterialet bestod utav av juridiska transskript, myndighetsdokument, personliga 

intervjuer med sakkunniga, samt vetenskaps- och nyhetsartiklar. Datamaterialet 

kategoriserades utifrån studieobjektens sociala och personliga parametrar. Mot bakgrund av 

datamaterialet hävdade Sageman att följande fyra faktorer, som sker i symbios, resulterar i 

radikalisering till extremistmiljöer; socialt utanförskap, förbindelser med likasinnade, slutet 

sällskap samt anslutande till en mobiliserad extremistmiljö. (Sageman, 2004) 

 

Utanförskap på grund av politiska och sociala faktorer är centrala hörnstenar för 

begynnelsen av radikaliseringsprocessen, vidare betraktas utanförskap som en faktor som 

särskilt utmärker individer som ansluter sig till extremistmiljöer (Sageman 2004). Individers 

upplevelser av samhällelig isolering och diskriminering ger upphov till känslor av orättvisa 

som vidare leder till att individer söker sig till våldsbejakande extremistmiljöer. Sageman 

(2004) konkluderade att anslutning till den globala jihadistiska rörelsen skedde utifrån en 

s.k. bottom up process, där individerna självmant sökte sig till extremistmiljöer i syfta att 

kämpa emot de gemensamt upplevda orättvisorna. Avseende studieobjekten i Sagemans 

undersökning menar han att individer som ansluter sig till den globala jihadistiska rörelsen 

gör det utifrån en föreställning om att västvärlden är i krig med islam. 

Radikaliseringsprocessen utvecklas genom en stark vilja av att motverka upplevelserna av 

orättvisa och ojämlikhet, samt försvara islam från västvärldens agerande. Studieobjekten 

sökte sig till specifika moskéer och personer som förmedlade kontakt med individer som 

befann sig inom den jihadistiska rörelsen.  

 

Fortsättningsvis hävdar Sageman (2004) att förbindelser med likasinnade bidrar till en 

intensifiering av radikaliseringsprocessen eftersom det tillgodoser en miljö av solidaritet 

och kamratskap. Umgänget med likasinnade leder till utveckling av gemensamma 

värderingar och mål, där åsikter och idéer inte ifrågasätts utan snarare förstärks. De 

gemensamma upplevelserna av utanförskap och orättvisor stärker banden inom gruppen och 

en slags subkultur skapas som resulterar i att gruppen isolerar sig alltmer från det övriga 

samhället. Den intensiva sammanhållningen som skapas utifrån daglig interaktion etablerar 

en slags “vi-och-dem"-känsla där gemensamma emotionella band och kognitiva perspektiv 
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har en inverkan på radikaliseringsprocessen. Slutligen menar Sageman (2004) att dessa 

faktorer i symbios leder till en spiral som ger upphov till våldsbejakande handlingar i form 

av b.la terrordåd. Utifrån studiens empiriska fynd ställer sig Sageman (2004) kritisk till de 

allmänna uppfattningarna om att våldsbejakande radikalisering är en produkt av 

individuella erfarenheter av psykisk ohälsa, kriminalitet, indoktrinering av våldsbejakande 

ideologi samt låg socioekonomisk status och utbildningsnivå. Några av de mest framstående 

fynden ur studien var att 75 % av studieobjekten kom från familjer tillhörande över- och 

medelklass, över 60 % var högutbildade och endast 1 % visade tecken på psykisk ohälsa 

(Sageman, 2004). Sageman hävdar mot bakgrund av dessa empiriska fynd att radikalisering 

bör betraktas som en process som utgår från sociala nätverk, gruppsammansättning samt 

dynamiska socialpsykologiska mekanismer.  

 

Sageman framhäver samhällskontextens betydelse och menar att radikaliseringsprocessen 

utspelar sig inom detta fält. Radikalisering har sin utgångspunkt i strävan efter personlig 

rättvisa, denna drivkraft förstärks alltmer i kontakt med likasinnade individer inom 

våldsbejakande extremistmiljöer. Slutligen tillåts den radikala världsbild som 

extremistmiljöer proklamerar att frodas genom gruppmedlemmarnas konformitet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 2: Sagemans radikaliseringsprocess) 
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2.2.3 Wiktorowicz teori om sociala rörelser 
Quintan Wiktorowicz, professor i internationella studier och tidigare senior rådgivare inom 

amerikanska säkerhetsrådet för att bekämpa våldsbejakande extremism, utvecklade en 

förklaringsmodell för radikalisering utifrån en fallstudie av den radikala rörelsen al-

Muhajiroun. Den globala rörelsen har ursprungligen rötter i Saudiarabien men har etablerat 

en bas i Storbritannien. Rörelsen uppmanar till brukande av våld mot västvärldens intressen 

i muslimska länder och upprättandet av en islamistisk stat genom militanta metoder 

(Wiktorowicz, 2004). Vidare anses rörelsen som en av de mest etablerade och synbara i 

Storbritannien. I ett försök att begreppsliggöra radikaliseringsprocessen genomförde 

Wiktorowicz en etnografisk studie med utgångspunkt i radikalisering utifrån en religiös 

grogrund. Studiens datamaterial baserades på ett 30-tal semi-strukturerade intervjuer med 

nyckelfigurer och anhängare till rörelsen, audio-material, organisationsmanualer, 

pressmeddelanden samt observationer vid studiecirklar och demonstrationer. 

Undersökningens breda datamaterial möjliggjorde en analys utifrån flera olika variabler 

som resulterade i en begreppsmässig teori med utgångspunkt i fyra efterföljande faktorer; 

kognitiv öppenhet, religiöst sökande, ramanpassning samt socialisering. 

 

Wiktorowicz (2004) menar att det som inledningsvis föranleder, samt är ett rekvisit, för 

radikaliseringsprocessen är negativa individuella händelser som resulterar i förändrade 

livsförutsättningar. Wiktorowicz beskriver att negativa händelser i form av kriser kopplade 

till individers ekonomiska, sociala, politiska och/eller kulturella status/förhållanden i 

samhället kan komma att förändra livsvillkoren och omstrukturera individuella åsikter och 

värderingar. Vidare menas att förändrade livsförutsättningar kan leda till existentiella frågor 

och ge upphov till en kognitiv öppning som leder till att individen börjar ifrågasätta 

meningen med livet. Vidare hävdar Wiktorowicz (2004) mot bakgrund av studiens 

empiriska fynd att den kognitiva öppning sker samtidigt som individen upplever orättvisor 

förknippade med samhällsfrågor som rasism, diskriminering och xenofobi. 

 

Wiktorowicz argumenterar för att individer som inte är tillfredsställda med sin livssituation, 

kan komma att söka vägledning och stöd i religion för att komma till bukt med det 
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personliga missnöjet. Det religiösa sökandet börjar inledningsvis via familj och nära vänner, 

som senare leder till att man stiftar bekantskap och kommer i kontakt med utomstående som 

man tidigare inte var i kontakt med. Wiktorowicz (2004) menar att det religiösa sökandet 

tar sig i uttryck på två olika sätt; den ena sker genom självinitiering där “sökaren” självmant 

orienterar sig fram i den nya kunskap som individen har erhållit genom den religiösa 

litteraturen. Sedermera anpassar ”sökaren” den ny erfarna kunskapen utifrån individens 

livssituation. Det andra sökandet sker genom s.k. guidat religiöst sökande, där individen 

involveras i religiösa rörelser som har en uppsökande verksamhet. Genom intressanta 

dialoger och diskussioner tenderar dessa rörelser att övertala individer att ansluta sig till 

dem. 

 

Den stegvisa interaktionen med den nya bekantskapskretsen leder till att individer anpassar 

sin livssyn efter värderingar, beteenden och kunskap som är förknippade med den religiösa 

gruppen. I det fjärde och slutgiltiga steget fullbordas radikaliseringsprocessen genom att 

individen fördjupar sig i rörelsens dogmer och blir en s.k. student av rörelsen, vidare 

internaliserar individen de läror som förespråkas av rörelsen och accepterar dessa som sin 

egen världsbild. Individen utsätt för re-socialisering med övriga gruppmedlemmar där den 

tillåts skapa en ny identitet och stifta ytterligare sociala band. Individen ansluter sig till sist 

till den religiösa rörelsen och får en ny roll inom den avgränsade gemenskapen 

(Wiktorowicz, 2004). 

 

2.3 Tidigare forskning om förebyggande arbete 

“Våldsbejakande extremism har sin udd riktad mot vårt demokratiska samhälle i vilket 

kommunerna utgör basen. Våldsbejakande extremism hotar och angriper också enskilda 

kommunmedlemmars fri- och rättigheter. Det ligger därför i allmänintresset enligt 

kommunallagen att på olika sätt värna demokratin mot våldsbejakande extremism (SOU 

2016:92, s.18)”  

Citatet ur SOU 2016:92 understryker den lokala nivåns betydelse i det förebyggande arbetet 

mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Det är främst på lokal nivå som individer 
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radikaliseras till olika extremistmiljöer, och det är även på lokal nivå som de konkreta 

verktygen existerar för att motverka dessa företeelser. Samtidigt som debatten om 

våldsbejakande extremism och radikalisering har uppstått som en central diskussion i 

samband med de senaste decenniernas samhällsutveckling, har denna debatt även gett 

utrymme för ytterligare en debatt – nämligen den gällande kunskapen, förebyggandet och 

på sikt motverkandet av våldsbejakande extremism och radikalisering i samhället (Bjørgo 

& Ingvild, 2015).  

 

För myndigheter i Sverige har framfarten av våldsbejakande extremism på senare tid 

motiverat en rad olika samhällsåtgärder i syfte att göra det öppna och demokratiska 

samhället mer motståndskraftigt mot dessa krafter. Den lokala nivåns betydelse i det 

förebyggande arbetet är ett återkommande segment i strategin för att motverka dessa 

företeelser och eftersom den lokala nivån är av större betydelse i det förebyggande arbetet 

ställs det allt större krav på kommunerna. Ett nyckelbegrepp som har framträtt som ett 

resultat av forskningen inom detta fält är resiliens. Begreppet används vanligtvis inom 

ingenjörs- och naturvetenskap och går bäst att definiera som motståndskraft. Inom 

naturvetenskapen talar man b.la om resiliens utifrån termer av ekosystemets förmåga att 

anpassa och förändra sig till föroreningar. Begreppet har sedermera kommit att definiera 

individuella och samhälleliga förmågor att hantera och återhämta sig från motgångar 

(Wimelius m.fl. 2018; Bruneau m.fl. 2003) Under Obama-administrationen kom begreppet 

att används allt oftare inom den amerikanska försvarsmakten där man refererade till att 

skapa resiliens som ett verktyg för att långsiktigt motverka och bekämpa terrorism och 

extremism (Weine, Henderson, Shanfield, Legha & Post, 2013).  

 

I ett försök att konceptualisera faktorer som kännetecknar ett motståndskraftigt samhälle 

utvecklade Bruneau m.fl. (2003) ett ramverk gällande resiliens utifrån deras studie kris- och 

katastrofhanteringsforskning vid jordbävningar. Utifrån deras kris- och 

katastrofhanteringsforskning beskrivs att resiliens på samhällelig nivå bland annat handlar 

om hur sociala enheter som myndigheter, organisationer och närsamhällen hanterar och 
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återhämtar sig från en variation av missöden. Studien mynnade uti en kategorisering av 

resiliens utifrån följande övergripande teman: 
1. Robusthet: samhällets förmåga att motstå påfrestningar utan att lida av förlust i funktion och kostnader 
.2. Övertalighet: Till vilken grad som samhälleliga organ går att samordna och styra vid avbrott eller 

sönderfall. 

3. Rådighet: Förmågan att identifiera och prioritera problem samt mobilisera resurser i situationer som direkt 

eller indirekt hotar samhällets infrastruktur. 

4. Kvickhet: Förmågan att agera kvickt och tillmötesgå de prioriteringar och mål som existerar utifrån en 

tidsram som minimerar nuvarande och framtida förluster. 

Sedermera menar forskarna på att dessa fyra teman går att inkorporera i en generell strategi 

för att uppnå lokal resiliens som är anpassningsbar mot olika former av naturkatastrofer till 

planerade attacker (Bruneau m.fl. 2003). 	

 

Att skapa resiliens genom att utgå från riskperspektiv är en strategi som Weine m.fl. (2013) 

ställer sig kritiska till. De anser att den tidigare forskningen gällande motverkandet av 

radikalisering riktar allt för stort fokus på att identifiera olika vägar in till radikalisering 

förknippade med olika push- och pullfaktorer (Weine m.fl. 2013). För att skapa resiliens 

mot våldsbejakande extremism menar Weine m.fl. (2013) att man bör lyfta upp blicken och 

arbeta mer ingående med insatser kopplade till individ, familj, närsamhällen och 

myndigheter. Således är det av vikt att bejaka den lokala kontexten i arbetet med att skapa 

lokal resiliens mot våldsbejakande extremism och radikalisering. I detta arbete är det av vikt 

att identifiera det lokala närsamhällets sociala struktur, historik, värderingar och resurser, 

samt väva in dessa faktorer i det förebyggande arbetet, eftersom det är dessa faktorer som 

sätter spelreglerna för vad resiliens innebär för närsamhället (Strandh m.fl. 2018; Weine 

m.fl., 2013).  

 

Svensk forskning avseende lokal resiliens mot våldsbejakande extremism och radikalisering 

är begränsad till dess omfattning, däremot finns det erfarenheter av forskning i Norden. 

Genom att studera resiliens mot islamistisk extremism i tre olika förorter i Danmark 

konstaterade Dalgaard-Nielsen & Schack (2016) att resiliens framstår alltmer som en 

intressant strategi för den danska säkerhetspolitiken. Forskarnas intervjustudie belyser b.la 
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att resiliens används idag som en målsättning och strategi för att hantera komplexa och 

plötsliga händelser som kan negativt påverka samhällsstrukturer (Daalgard-Nielsen & 

Schacks, 2016). Genom att intervjua personal från lokala myndigheter, volontärarbetare, 

områdesledare, religiösa ledare samt representanter från det lokala näringslivet syftade 

studien till att belysa vilka lokala aktörer och egenskaper som är centrala för skapandet av 

resiliens mot våldsbejakande islamism. Studiens resultat visade identifierade b.la familj och 

sociala relationer som starkt bidragande faktorer till att närsamhällen lyckas motstå 

radikalisering till våldsbejakande islamistisk extremism. Daalgard-Nielsen & Schack 

(2016) beskriver att god anknytning till familj och vänner oftast leder till en känsla av 

meningsfullhet och struktur i vardagen, det är oftast även de som initialt märker av 

beteendeförändringar mot ett mer radikalt förhållningssätt.  

 

I ett ytterligare steg är det även av vikt att motverka isolering eftersom det identifieras som 

en bidragande faktor till att dynamiken inom extremistmiljöer stärks. Isolering tillåter 

grupprocesserna att fortgå utan utomstående inblandning (Dalgaard-Nielsen & Schack, 

2016; McCauley, 2008). Mot bakgrund av studiens datamaterial belyste studiens 

respondenter vikten av att lokala myndigheter bör sträva efter att uppnå en god samverkan 

med civilsamhället. En god samverkan möjliggör utvecklandet av tillitsfulla relationer 

mellan aktörer som skola, socialtjänst och civilsamhälle, detta skapar goda samhälleliga 

förutsättningar för att förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering. 

Utformningen av lokal resiliens påverkas även av den rådande säkerhetspolitiska diskursen, 

insatser som är allt för riktade kan uppfattas som stigmatiserande och underminera 

möjligheter till resiliens-skapande på lokal nivå. (Dalgaard-Nielsen & Schack, 2016; 

Carlsson, 2016).  

 

Trots bristen på empirisk forskning som syftar till att belysa hur lokalsamhällen skapar 

resiliens finns exempel på internationell forskning som belyser detta. Genom att utföra en 

etnografisk studie riktad mot den somalisk-amerikanska diasporan i Minneapolis 

undersökte Weine & Ahmed (2012) vilka förhållanden som bidrar till att individer 

radikaliseras samt vilka faktorer som skapar lokal resiliens. Forskarna drog mot bakgrund 
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av studiens empiri slutsatsen att resiliens skapades främst genom det aktiva arbetet med 

skyddande resurser. För den somalisk-amerikanska diasporan i Minneapolis innebar 

skapandet av resiliens att man arbetade med insatser riktade mot följande områden; familj, 

närsamhälle och lokala myndigheter. Genom att identifiera skyddande aspekter kopplade 

till de förutnämnda områdena producerade Weine & Ahmed (2012) en modell för resiliens-

skapande (se bilaga 1). 

 

3. Data och metod 

3.1 Metodval 

Valet av forskningsmetod styrdes av intresset att belysa hur samverkande lokala aktörer 

skildrar arbetet med att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering på lokal 

nivå, en fråga som berör ett flertal samhällsinstanser. Mot bakgrund av detta bedömdes 

kvalitativ forskningsmetod i form av fallstudie riktad mot en specifik kommun som lämplig 

forskningsmetod. 

 

Kvalitativ forskningsmetod riktar fokus på ord snarare än siffror vid insamling och 

bearbetning av data, denna metod gör det möjligt för forskaren att kunna studera ett problem 

eller en angelägenhet mer djupgående (Bryman, 2018). Fallstudie som metod anses vara en 

av de mest välanvända strategierna inom det sociologiska forskningsfältet och har tidigare 

tillämpats i åtskilliga studier gällande organisationer, närsamhällen och uppmärksammade 

händelser (Bryman, 2012). Då studien ämnar bidra med en ökad insikt om hur lokala aktörer 

arbetar för att skapa motståndskraft mot våldsbejakande extremism och radikalisering 

bedömdes instrumentell fallstudie som lämplig forskningsstrategi. Eftersom det existerar en 

uppsjö av olika inriktningar gällande fallstudie som forskningsmetod har Stakes (1995) 

definition av instrumentell fallstudie fungerat som kompass för den föreliggande studien: 

“In a different situation, we will have a research question, a puzzlement, a need for general 

understanding, and feel that we may get insight into the question by studying a particular 

case. For example, Swedish precollege teachers have a year to begin using a new student 

marking system passed by the Parliament. How will that work? [...] We may choose a 
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teacher to study, looking broadly at how she teaches but paying particular attention to how 

she marks student work and whether or not it affects her teaching. This use of case study is 

to understand something else. Case study here is instrumental to accomplishing something 

other than understanding this particular teacher, and we may call our work instrumental case 

study.” (Stake, 1995). 

 

Denna metodologiska inriktning bedömdes som lämplig eftersom studien syftar till att nå 

djupare insikt gällande en fråga som är av generell karaktär, frågor rörande arbetet med att 

motverka och förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering bedöms som en 

generell samhällsfråga som berör olika instanser. Vidare kommer studien att bestå av ett 

enskilt fall med flera respondenter, detta för att bättre undersöka hur lokala aktörer arbetar 

mot våldsbejakande extremism och radikalisering samt vilka faktorer de identifierar som 

viktiga i arbetet.  

 

Slutligen för att koppla an studiens empiriska material till de teoretiska forskningsramarna 

utgår studien från en abduktiv ansats. Detta arbetssätt innefattar drag från både den 

induktiva och deduktiva ansatsen och sker följaktligen i skärningspunkten mellan teori och 

empiri. Utifrån denna metod försöker forskaren grunda sig en teoretisk förståelse för de 

respondenter och sammanhang som är föremål för studien, baserat på de faktorer som har 

en inverkan på respondenternas världsbild. Sedermera mynnar detta arbetssätt ut i att 

forskaren kommer fram till samhällsvetenskapliga redogörelser på grundval av 

respondenternas sociala verklighet (Bryman, 2018). Till synes är abduktion och induktion 

två metoder som är väldigt lika eftersom båda ansatserna utgår från empiriska fakta, dock 

särskiljer sig abduktion i avseendet att man inte avvisar teoretisk förförståelse, varvid en 

omväxling sker mellan empiri och teori som följaktligen tolkas i skenet av varandra 

(Bryman, 2018). Studiens ansats bedömdes som lämplig eftersom den möjliggjorde 

nyttjandet av teori och tidigare forskning, där förståelsen för arbetet med att motverka och 

förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering successivt fick växa fram 

(Alvesson & Sköldberg, 2008)  
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3.2 Urval  

3.2.1 Val av fall 
I användandet av fallstudie som forskningsmetod försöker man att skapa sig mer 

djupgående kunskap om ett problem eller en angelägenhet som forskaren har för avsikt att 

studera. I ett försök att uppnå mer djupgående insikt med hjälp av fallstudie som metod är 

ett inledande kriterium att man bör välja ett fall som optimerar kunskapen utifrån den 

tilltänkte studiens syfte (Stake, 1995). Jönköpings kommun valdes som fall utifrån en 

målinriktad urvalsstrategi, organisationen valdes på premissen att Jönköpings kommun 

arbetar utifrån handlingsprogrammet trygghet och säkerhet 2015–2018. I detta 

handlingsprogram som är framtaget av kommunstyrelsen i Jönköping har det förebyggande 

arbetet mot våldsbejakande extremism ingått som ett segment i delprogrammet det 

brottsförebyggande arbetet. I handlingsprogrammet beskrivs hur en särskild arbetsgrupp 

bildats i syfte att motverka våldsbejakande extremism. (Jönköping, 2018) Därmed ansågs 

Jönköpings kommun uppfylla den tilltänkta fallstudiens teoretiska frågeställningar samt 

kriteriet att det finns ett samordnat arbete för att motverka och förebygga våldsbejakande 

extremism och radikalisering i kommunen. 

 

Jönköpings kommun har haft liten erfarenhet av att handskas med individer som befinner 

sig i extremistmiljöer, denna situation har föranlett en strategi som främst utgår för att verka 

förebyggande. Genom att b.la upprätthålla en kontinuerligt uppdaterad lägesbild och öka 

kunskapsnivån bland första linjens aktörer strävar man efter att hålla frågan aktuell samt 

bibehålla en beredskap för att kunna handskas med frågan ifall det skulle bli aktuellt i 

framtiden. 

 

3.2.2 Val av respondenter 
Valet av respondenter har utgått från ett så kallat strategiskt urval, ett slags icke-

sannolikhetsbaserat urval, där valet av respondenter har styrts på basis av respondenternas 

yrkesroll samt funktion i samverkansstrukturen som återfinns i Jönköpings kommun. 

Urvalsmetoden syftar till att inkludera respondenter, som utifrån olika kriterier och mot 

bakgrund av studiens syfte och frågeställningar, anses inneha kunskaper som kan vara av 
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relevans för studien. Principen för strategiskt urval är att beakta den variation som finns i 

urvalsgruppen så att respondenterna skiljer sig från varandra, detta har beaktats genom att 

inkludera aktörer som antingen har olika yrkesroller eller arbetar på olika stadsdelar. 

Respondenterna kontaktades per mejl och telefon med en förfrågan om att delta i studien. 

Samtliga tillfrågade respondenter tackade ja vilket resulterade i tolv respondenter. För en 

sammanställning av respondenterna, se bilaga 5. 

 

3.3 Datainsamling 

Studiens empiriska datamaterial utgjordes av tolv semi-strukturerade intervjuer, denna 

intervjuform utgår från en intervjuguide som behandlar en rad frågeområden med relativt 

öppna frågor, fördelen med denna intervjuform är att intervjuerna inte blir för låsta vid de 

utformade frågorna som är fallet vid strukturerade intervjuer. Vidare tillåter denna 

intervjuform respondent att friare ge sin åsikt (Bryman, 2018). Studiens intervjuguide 

formades utifrån teoretiska ramverk avseende våldsbejakande extremism och radikalisering 

(se bilaga 4). Vidare ger intervjuformen utrymme för spontana följdfrågor som behandlas 

under intervjuns gång och möjliggör en utforskning vid bearbetning av datamaterial 

eftersom intervjuerna avser att undersöka professionella åsikter, reflektioner och 

erfarenheter. Styrkan i användandet av intervjuformen är att den möjliggör utforskning av 

datamaterialet vid bearbetning eftersom intervjuerna avser att undersöka personliga åsikter, 

reflektioner och erfarenheter (Hay, 2016).  

 

Respondenterna erhöll fullständig information om studien i sin helhet samt studiens 

utformning i det inledande informationsbrev som skickades ut per mejl, detta gjordes i syfte 

att förbereda respondenterna på intervjutillfället. Studiens respondenter fick möjligheten att 

bestämma tid och plats för intervjuerna och intervjuerna tog mellan 45 och 80 minuter. Med 

respondenternas tillåtelse spelades intervjuerna in analogt för att underlätta bearbetning av 

datamaterialet och för att tillförsäkra om att datamaterial som skulle kunna vara av vikt för 

studien inte gick miste. 
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3.4 Bearbetning av datamaterial  

I ett försök att urskilja sambandet mellan fallstudiens syfte och det erhållna datamaterialet, 

har en tematisk analys genomförts av studiens datamaterial mot bakgrund av teori och 

tidigare forskning. Tematisk analys är en erkänd analysmetod som används ofta inom 

samhällsvetenskap forskning vid analys av datamaterial. Denna metod syftar till att 

identifiera, analysera och presentera olika centrala teman som framkommer ur 

datamaterialet med målsättningen att utröna om det finns några mönster i datamaterialet 

(Bryman, 2012). Vidare har ett deduktivt arbetssätt tillämpats i analysen av datamaterialet, 

där tidigare forskning om skapandet av resiliens sedermera har agerat som ramverk i 

sökandet efter mönster i intervjumaterialet.   

 

Trots metodens rang inom samhällsvetenskaplig forskning saknar den tydliga råd och 

riktlinjer för hur den ska tillämpas likt andra metoder som exempelvis grundad teori och 

kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2012).  
 

Bearbetningen av studiens datamaterial har gjorts i enlighet med Braun & Clarke (2006) 

riktlinjer för tematisk analys och består av följande steg:  

1) Bekanta dig med datamaterialet 

2) Generera initiala koder 

3) Sökande efter tema 

4) Kritiskt granska temana och underordnade koder 

5) Definiera och namnge temana 

6) Sammanställ analys 

 

Initialt transkriberades de inspelade intervjuerna till textform för att möjliggöra en ökad 

insikt kring respondenternas formuleringar. Transkribering är tidskrävande men är en 

ändamålsenlig strategi som underlättar och möjliggör för forskare att skapa sig en förståelse 

för intervjuerna i sin helhet (Riessman, 1993). Vidare följde en upprepad och 

förutsättningslös genomläsning av intervjutexterna i syfte att skapa en förståelse för 

datamaterialets djup, samt ge respondenternas utsagor möjlighet att utvecklas (Braun & 
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Clarke, 2006). I detta stadie antecknades intressanta formuleringar och mönster som 

manifesterades under läsningens gång. Efter att ha blivit bekant med datamaterialet följde 

en kodning av intervjutexterna genom att plocka ut olika meningsbärande enheter och 

begrepp som namngavs och mynnade ut i olika koder. Dessa koder relaterade till hur 

respondenterna resonerade gällande vilka faktorer och aktörer som är av vikt i arbetet med 

att motverka och förebygga våldsbejakande extremism på lokal nivå. Mot bakgrund av de 

utplockade koderna började sökandet efter olika teman.  

 

Efter att ha kategoriserat de olika koderna sorterades de under följande teman: ”främjande 

insatser”, ”förebyggande åtgärder” samt ”motverka inträde och underlätta utträde”. 

Dessa teman granskades mot bakgrund av det mönster som uppenbarades efter att ha plockat 

ut de meningsbärande enheterna ur intervjutexten vid kodningen. Mot bakgrund av tidigare 

steg samt ytterligare granskning bedömdes de identifierade temana som adekvata och 

representativa för det erhållna datamaterialet på ett lämpligt sätt.  

 

3.5 Etiska krav 

I ett försök att uppnå god etisk kvalité har den föreliggande studien efterlevt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning: informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav har utan undantag bejakats genomgående för studien 

med syfte att tillgodose det grundläggande individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Initialt informerades studiens tilltänkte respondenter via det informationsbrev som följde 

vid förfrågan om deltagande i studien. De tilltänkta respondenterna erhöll information om 

studiens syfte, tillvägagångsätt samt kort information om de forskningsetiska kraven som 

studien beaktade. Respondenterna informerades även om till vilket ändamål som studiens 

uppgifter skulle användas. Vidare redogjordes de fyra huvudkraven muntligt för 

respondenterna vid intervjutillfället, där respondenterna även informerade rätten till att 

själva avgöra till vilken utsträckning som de vill medverka i studien. Detta redogjordes 
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genom att informera om respondenternas rätt till att avstå från att besvara frågor samt rätten 

till att avbryta intervjun om det skulle vara fallet. Respondenterna medgav även samtycke 

till att intervjuerna spelades in analogt och informerades i samband med detta att det 

inspelade materialet endast skulle behandlas av mig och sedermera raderas efter att 

intervjuerna har transkriberats. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Arbetet med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism och radikalisering kan 

innebära känsliga uppgifter som går att härleda till identifierbara personer. Mot bakgrund 

av detta tillfrågades respondenterna vid intervjutillfället om de ville benämnas med sitt eget 

namn eller ett fingerat. Samtliga respondenter förutom en samtyckte till att deras verkliga 

namn och identitet används, en respondent efterfrågade ett fingerat namn och benämns 

således som Alma i studien. (Vetenskapsrådet, 2002)   

 

Mot bakgrund av respondenternas utsagor och resonemang gjordes bedömningen att dessa 

endast behandlar information gällande för- och nackdelar med hur det förebyggande arbetet 

i Jönköpings kommun är konstruerat. Därav gjordes bedömningen att informationen som 

framkommer utifrån respondenternas utsagor inte är känslig på ett sådant sätt som kan 

komma att skada eller ge upphov till olägenheter för respondenterna. Därför bedömdes att 

respondenterna själva kunde ta ställning till om deras riktiga identitet skulle framgå i studien 

eller inte. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

3.6 Validitet och tillförlitlighet  

Några av de viktigaste kriterierna för bedömningen av kvalitet i samhällsvetenskapliga 

undersökningar är validitet och tillförlitlighet. Validitet innebär i allmänhet att det som 

forskaren har för avsikt att undersöka är av relevans för sammanhanget samt att de slutsatser 

som genereras utifrån undersökning ses mot bakgrund av det empiriska materialet. Vidare 

refererar validitet till i vilken utsträckning den forskning som genomförts, samt de metoder 

som använts, verkligen undersöker det som studien har för avsikt att studera (Kvale, 1989). 

Tillförlitlighet rör frågan om huruvida studiens empiriska material blir detsamma om 
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studien skulle replikeras, eller om resultaten påverkas av slumpmässiga faktorer. Detta 

kvalitetsmått tillämpas för att bedöma om de samhällsvetenskapliga begrepp som forskning 

generar är konsistenta eller följdriktiga (Bryman, 2018). Värt att anmärka är att dessa 

kvalitetsmått tenderar att värderas annorlunda inom kvalitativ forskning i jämförelse med 

studier som har en kvantitativ inriktning, detta eftersom man inte kan uppskatta validitet 

och tillförlitlighet i kvalitativ forskning med hjälp av siffror (a.a.). Inom kvalitativ forskning 

handlar det istället om att kunna uppvisa och beskriva hur man har samlat in och bearbetat 

studiens datamaterial (a.a.). 

 

Till den föreliggande studien har intern validitet vägts in genom att inledningsvis beakta det 

som studiens avser att mäta, detta gjordes följaktligen genom att låta studiens 

syftesformulering och frågeställningar fungera som en kompass för studiens 

tillvägagångsätt. Detta utfördes i syfte att påvisa huruvida det föreligger kausalt förhållande 

mellan studiens datamaterial och de slutsatser som genererats vid bearbetning av 

datamaterialet. För att försäkra om att studien uppfyller hög validitet gavs en utförlig 

beskrivning av urvalsstrategierna vid val av fall och respondenter till studien. Vidare belyser 

Bryman (2018) vikten av bekräftelse från tidigare forskning för att öka tillförlitligheten. 

Detta har införlivats i studien genom att behandla tidigare forskning som belyser 

förebyggande arbete på lokal nivå, samt olika perspektiv på våldsbejakande extremism och 

radikaliseringsprocessen.  

 

Slutligen för att tillförsäkra om att studien efterlever en hög nivå av tillförlitlighet har 

studiens tillvägagångsätt samt bearbetning av data utförligt beskrivits för att tillgodose insyn 

i hur studien genomfördes samt hur det erhållna datamaterialet inhämtades. Vidare redogörs 

en presentation av studiens respondenter i syfte att bidra med en djupare förståelse för 

respondenternas utsagor och resonemang i resultatdelen, även studiens intervjuguide 

redovisas i form av bilaga 4. Dessa aspekter togs i beaktning för att möjliggöra en 

replikation av studien där efterföljande forskare kan erhålla liknande resultat och slutsatser 

som den föreliggande studien. Dock är det av vikt att beakta att studien inte har haft för 

avsikt att generalisera de empiriska fynden, utan avsikten har istället varit att belysa hur 
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lokala aktörer skildrar arbetet med att motverka våldsbejakande extremism och 

radikalisering på lokal nivå med insikt om att lägesbilden och förutsättningarna ser olika ut 

från kommun till kommun och att lokala aktörers skildringar därigenom varierar. 

 

4. Resultat och analys 

4.1 Synen på våldsbejakande extremism och radikalisering 

Mot bakgrund av respondenternas utsagor är målsättningen för att motverka och förebygga 

våldsbejakande extremism i Jönköpings kommun att skapa en trygg och inkluderande miljö 

för alla kommuninvånare genom demokratifrämjande insatser. Arbetet med att främja 

demokratiska värderingar beskrivs således som en viktig del i att motverka våldsbejakande 

extremism och radikalisering. I detta arbete identifieras första linjens aktörer i egenskap av 

skola och fritidsverksamhet samt civilsamhället, i form av trossamfund och föreningsliv, 

som nyckelaktörer inom Jönköpings kommun. Bland studiens respondenter beskrivs det 

demokratifrämjande arbetet som en betydelsefull del i arbetet för att motverka 

våldsbejakande extremism och radikalisering. Arbetet med att främja integration, 

delaktighet och god värdegrund är tre hörnstenar som beskrivs skapa motståndskraft mot 

våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköpings kommun. Respondent Anders 

uttrycker att det huvudsakliga uppdraget som åligger arbetsgruppen mot våldsbejakande 

extremism är att försöka inkludera människor som lever i utanförskap: ”Vårt huvudsakliga 

uppdrag är att inkludera de exkluderade, om alla får känna sig inkluderade och 

representerade i samhället så tror jag att det är väldigt få som kommer att hamna i en extrem 

våldsutövning.”. För att långsiktigt motverka och förebygga våldsbejakande extremism och 

radikalisering uttrycks demokratifrämjande insatser i ett tidigt stadie således som en strategi 

för att uppnå detta:  

”Det förebyggande arbetet måste ske väldigt tidigt, det börjar redan på familjecentraler och 

inom mödravården, där föräldrar till barn ingår i sammanhang där de känner meningsfullhet, 

senare handlar det om att få en god känsla till skola och bli en del av samhället genom att 

få bidra med något.” (Carina).  
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Samtliga respondenter identifierar utanförskap som en starkt bidragande faktor till att 

individer radikaliseras och sedermera ansluter sig till extremistmiljöer. Respondenterna 

beskriver dessa extremistmiljöer som en alternativ mötesplats där individer, som tidigare 

har saknat en tillhörighet, numera ingår i ett sammanhang där de får en tydlig identitet. 

Respondenterna betonar en mänsklig vilja av att känna tillhörighet och ingå i sammanhang 

där man har en viss ställning som drivkrafter. Sedermera menar flera respondenter på att 

ideologier och religiösa övertygelser är sekundära faktorer som i ett senare led påverkar till 

vilken extremistmiljö som individerna ansluter sig till. Främjandet av inkludering och 

delaktighet ses mot bakgrund av det rådande forskningsläget gällande radikalisering som en 

adekvat strategi, detta eftersom utanförskap ofta benämns som grogrunden och 

språngbrädan för radikalisering (se t.ex. McCauley & Moskalenko, 2008; North, Barney & 

Pollio, 2014; Sageman, 2004). Shmotkin & Litwin (2009) menar på att upplevelsen av 

socialt utanförskap ger upphov till förödande känslor som konsekvens av personlig förlust 

av värde och syfte i livet. Denna upplevelse förstärks ytterligare av negativa livshändelser 

och föranleder sedermera att individer söker olika vägar för att hantera dessa känslor. 

 

Ett genomgående tema i intervjuerna är vikten av att beakta den lokala kontexten i arbetet 

med att främja inkludering och delaktighet, detta understryks av studiens respondenter som 

avgörande för det demokratifrämjande arbetet utgång. Respondent Tommy beskriver, i 

rollen som integrationssamordnare, att han arbetar för att främja och driva processer som 

ökar integration och delaktighet för kommuninvånarna. För att uppnå detta beskriver 

Tommy att man arbetar utifrån en strategi att analysera den lokala strukturen i olika 

bostadsområden och identifierar adekvata insatser med målsättning att minska och 

motverka segregation utifrån den lokala lägesbilden. Detta arbete innebär ett nära samarbete 

med civilsamhället, i egenskap av olika föreningar och trossamfund, där Tommy har ett 

mandat att fördela projektmedel till olika demokratifrämjande projekt som skapar goda 

förutsättningar för inkludering av kommuninvånare. Arbetet med integration och 

delaktighet identifieras följaktligen som en strategi som engagerar lokalsamhället i ett 

försök att delvis motverka social legitimitet för extrem våldsutövning, som är en aspekt som 

extremistmiljöer använder sig för att rättfärdiga sina handlingar, och samtidigt motverka 
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den samhälleliga polarisering som tillåter extremistmiljöer att växa och frodas (Dalgaard-

Nielsen & Schack, 2016). 

 

Diskursen avseende de demokratifrämjande insatser som riktas mot socioekonomiskt utsatta 

områden beskrivs emellanåt som problematisk. Peter som bedriver den ideella fritidsgården 

Underground i det prioriterade bostadsområdet Råslätt, betonar vikten av den rådande 

diskursen samt hur denna diskurs har en inverkan på de insatser som riktas mot dessa 

områden:  

”Om du tittar på alla projekt i förorterna idag så ser du att de flesta projekt är riktade mot 

droger, kriminalitet, macho- och hederskultur. Men jag menar på att någonstans måste ju vi 

arbeta för ungdomarnas framtid. Det måste vara det som driver vårt arbete men tyvärr så 

har detta synsätt fått slå rot inom skola och socialtjänst och jag upplever att det har ökat 

polariseringen.” (Peter). 

Istället för att arbeta med riskfaktorer eftersträvar fritidsledarna Peter och Daniel att arbeta 

med helhetsbilden kring ungdomar och erbjuder stödinsatser i allt från det psykosociala 

måendet till att ta körkort. Utöver vanlig fritidsverksamhet ansvarar respondent Daniel även 

för en ledargrupp bestående av nio ungdomar från Råslätt. Genom att delegera ansvar och 

förtroende är dessa ungdomar delaktiga i att bedriva den dagliga fritidsverksamheten. Syftet 

med ledargruppen är att ungdomarna ska få goda insikter i ledarskap och fungera som goda 

förebilder för andra ungdomar i bostadsområdet.  

 

Gällande vikten av fritidsverksamhet beskriver respondent Ahmed att fritidsverksamhet bör 

betraktas som ett viktigt verktyg för att motverka att unga vuxna utvecklar en destruktiv 

livsstil. Detta eftersom de har en möjlighet att påverka ungdomar i ett stadie där de formar 

sina identiteter. Vikten av positiva förebilder och vuxnas närvaro samt uppsyn går i linje 

med Dalgaard-Nielsen & Schack (2016) strategi för att skapa resiliens. Forskarna menar på 

att det är viktigt för vuxna att ha uppsyn över hur ungdomar disponerar sin lediga tid sant i 

vilka miljöer de uppehåller sig, detta uppnås b.la genom att erbjuda alternativa mötesplatser, 

meningsfyllda aktiviteter och mentorskap efter skoltid (a.a.).  
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Att motverka radikalisering genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv belyses av Weine 

m.fl. (2013) som en ypperlig strategi, i led med detta uttrycker respondent Mona: 

”Nu när vi pratar om fritidsverksamhet, då pratar vi väldigt mycket om att sysselsätta 

ungdomar 13–19 år, framförallt de som är 16–19 år och som kan jobba. Hur arbetar vi med 

att sysselsätta dessa individer? Och hur kan vi locka till oss föreningar där ungdomar kan 

bli föreningsaktiva och hitta en meningsfull tillhörighet? Detta är frågor som vi försöker 

arbeta utifrån” 

I sin utsago beskriver Mona betydelsen av att mobilisera samhälleliga insatser och vikten 

av att ungdomar fångas upp och inkluderas i goda sammanhang. Arbetet med att motverka 

och förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering utgår därmed från 

samhällsinsatser på makronivå, som skapar förutsättningar för ungdomar och unga vuxna 

att ingå i någon form av meningsfull sysselsättning. Utgångspunkten för detta 

preventionsperspektiv går i linje med strategin att motverka den s.k. kognitiva öppenhet som 

betraktas som rekvisit till radikaliseringsprocessen. Insatser som syftar till att minska 

förekomsten av negativa livshändelser kopplade till sociala och ekonomiska livsvillkor, 

skapar på så sätt goda förutsättningar för att minska risken för att individer radikaliseras till 

den grad att de ansluter sig till extremistmiljöer. (Sageman, 2004; Wiktorowicz, 2004) 

 

Gällande värdegrundsarbetet identifieras skola och fritidsverksamhet som betydelsefulla 

aktörer. Att fritidsledare och lärare ingjuter goda demokratiska värderingar hos ungdomarna 

som de dagligen träffar uttrycks som en viktig del i värdegrundsarbetet:  

”Under åren som jag har jobbat här så har jag tänkt på att det är väldigt viktigt för mig hur 

jag svarar på ungdomarnas frågor eftersom det ger dem legitimitet. Därför hävdar jag att 

man alltid ska neutralisera diskussioner.” (Daniel).  

Att i diskussioner inte väva in egna personliga åsikter beskrivs som en strategi för att 

tillgodose en neutral fritidsverksamhet som är fri från politiska och religiösa influenser, 

detta uppnås i praktiken genom att bidra till en nyanserad diskussion bland ungdomarna på 

fritidsgården. På så sätt bidrar en neutral fritidsverksamhet till att motverkar den kognitiva 

öppenhet som föranleder att ungdomar radikaliseras genom negativa influenser 

(Wiktorowicz, 2004). 
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En viss problematik identifieras gällande skolans roll i värdegrundsarbetet eftersom skolan 

anses ha ett ansvar att motverka många samhällsproblem samtidigt som man innehar ett 

undervisningsansvar. Detta ansvar kan leda till att värdegrundsarbetet hamnar i skymundan 

av den dagliga undervisningen. Respondent Håkan betonar vikten av att lärare informera 

elever om samhällsförändringar och källkritik. Håkan understryker även att lärare bör våga 

initiera dialoger med elever och på så sätt fungera som en kanal för att främja demokratiska 

värderingar. Vidare talar en del respondenter om att skolans uppdrag att förmedla 

demokratiska värderingar emellertid kommer i konflikt med de rättigheter som behandlas i 

regeringsformen och Europakonventionen. Skolelever har rätt att utnyttja sin yttrandefrihet 

och det finns ingen lagstadgad befogenhet att ändra skolelevers rätt att yttra sig. Gällande 

problematiken kopplat till detta beskriver respondent Anders vikten av att följa upp tecken 

som tyder på extrema åsikter bland skolelever: 

”Ja, sen har vi ju haft en del högextrema åsikter på vissa skolor. Men då har man arbetat 

med det genom gruppverksamheter och genom att samtala med de personligen och diskutera 

kring deras yttrandefrihet, att de har den, men ifrågasätta vad de menar när de uttrycker 

dessa åsikter.” 

Trots skolelevers rätt till att utnyttja sin yttrande- och opinionsfrihet, påpekar Anders vikten 

av att följa upp och bedöma allvarlighetsgraden av dessa åsikter, detta för att undvika 

ideologiskt motiverade våldshandlingar.  

 

4.2 Förebyggande åtgärder 

4.2.1 Områdesarbete  
För att förebygga att individer radikaliseras till våldsbejakande extremistmiljöer i 

Jönköpings kommun framhäver studiens respondenter ett väl utvecklat och proaktivt 

områdesarbete som målsättning. I det förebyggande arbetet benämns de lokala 

samverkansgrupperna som en förutsättning för det förebyggande arbetet. I Jönköpings 

kommun återfinns åtta lokala samverkansgrupper som täcker det geografiska området och 

arbetar hälsofrämjande och förebyggande. I denna samverkanskonstellation återfinns 
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representanter från socialtjänst, utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltning samt hälso- och 

sjukvård. Vidare ingår även fritidsledare, fältsekreterare och områdespolis i dessa grupper. 

Syftet med denna samordning är att arbete förebyggande utifrån en lokal förankring med 

problem som uppstår på lokal nivå.  

 

I arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering, ökar dessa 

samverkansgrupper möjligheten till att tidigt upptäcka signaler som tyder på extremism 

samt möjligheten att följa upp dessa signaler med adekvata insatser. En respondent 

beskriver vikten av dessa samverkansgrupper i sin utsago: ”Det här är grunden och 

förutsättning som gör att vi ändå lyckas med mycket i vår kommun, den är heltäckande med 

allt ifrån ett chefsforum till lokala samverkansgrupper som finns och dessa grupper är 

ögonen utåt i vår samverkan.” (Ann). Att fånga upp tendenser och signaler i ett tidigt skede 

och följa upp de med adekvata insatser beskrivs som en god förutsättning för det 

förebyggande arbetet. ” [...] men jag tror faktiskt att vi har ett så väl fungerande arbete här 

som gör att så fort vi ser små eldhärdar så kan vi släcka dem.” (Anders). Att 

samverkansgrupperna är en viktig förutsättning och ett nav för att fånga upp tidiga signaler 

återspeglas även i en annan respondents utsagor. ”Vi är väldigt beroende av samverkan med 

andra, som exempelvis representanter från skolan som arbetar väldigt nära eleverna. De kan 

ganska tidigt fånga upp signaler på ett annat sätt än vad vi inom polisen kan göra.” 

(Kristoffer). Att rikta fokus på att identifiera och agera på signaler som tyder på extremism 

i ett tidigt stadie är viktigt för det förebyggande arbetet, detta eftersom extremistmiljöer 

tillåts växa och frodas i isolerade miljöer (McCauley & Moskalenko, 2008).  

 

Vidare har man i Jönköping kommun valt att fokusera ytterligare på ett antal 

bostadsområden där det återfinns ytterligare samverkansgrupper. Dessa s.k. prioriterade 

bostadsområden kännetecknas av en högre andel utrikesfödda och mindre andel i 

förvärvsarbete. I samverkan kring dessa bostadsområden involverar man alla aktörer som 

är verksamma på området in b.la skola, bostadsbolag, vårdcentral, trossamfund, ideella 

föreningar och andra aktörer som utför projekt i områdena. I denna konstellation träffas man 

veckovis och behandlar den lokala lägesbilden och identifierar möjliga projekt för att stärka 
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områdeskänslan. För att motverka bland annat radikalisering och extremism har man 

bedömt att det är av vikt att samordna lokala aktörer inom olika bostadsområden och bedriva 

ett kontinuerligt samverkansarbete, detta återspeglas i en respondents uttalande ”Arbetet 

med att långsiktigt bygga upp förvaltningsövergripande och aktörsövergripande samverkan 

i prioriterade områden har hjälpt att bygga en upp slags områdesidentitet. Det ser jag och 

det är ett resultat av tio-femton års av arbete.” (Tommy). Att förstärka den upplevda 

områdeskänslan i de prioriterade områdena framhävs därför som en målsättning för att 

påverka ungdomar och unga vuxna i en positiv riktning. Arbetet med att förebygga 

våldsbejakande extremism och radikalisering utgår därför från ett helhetsperspektiv där man 

genom att mobilisera lokala samhällsaktörer som återfinns på lokal nivå, arbetar för att 

skapa goda möjligheter för ungdomar och unga vuxna att känna en slags meningsfullhet 

(Bruneau m.fl., 2003; Strandh m.fl, 2018;).  

 

4.2.2 Öka första linjens kunskapsnivå 
Förväntningarna på första linjens aktörer i arbetet med att förebygga våldsbejakande 

extremism och radikalisering är allt större, detta trots svårigheterna i att identifiera 

risktecken i radikaliseringsprocessen. Lärare och fritidsledare är exempel på 

yrkeskategorier som dagligen kommer i kontakt med barn och ungdomar. Dessa 

yrkesgrupper har en möjlighet att upptäcka förändringar i attityd, sociala relationer och 

hälsa. En förändring inom dessa livsområden behöver inte nödvändigtvis indikera att en 

individ är på väg att radikaliseras till en extremistmiljö utan kan bero på andra faktorer. Men 

med kunskap om radikalisering och våldsbejakande extremism uttrycker flertalet av 

studiens respondenter att dessa yrkesgrupper kan, genom samtal och uppmärksamhet, 

förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till extremistmiljöer. 

 

Att handskas med problem som tillkommer med våldsbejakande extremism och 

radikalisering förutsätter en viss kunskapsnivå om företeelsernas omfattning och struktur 

(SOU 2017:110). Att på förhand förutse vilka individer som ansluter sig till 

extremistmiljöer är väldigt svårt, på så sätt belyser respondenterna en ökad kunskapsnivå 

som en förutsättning och ett centralt element i det förebyggande arbetet. Som en del i 
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Jönköpings kommuns strategi mot våldsbejakande extremism har den 

förvaltningsövergripande arbetsgruppen (se bilaga 2) genomfört en grundutbildning i 

våldsbejakande extremism. Utbildningssatsningen riktar sig till första linjens aktörer som i 

sin yrkesroll kan komma i kontakt med frågor som berör våldsbejakande extremism och 

radikalisering. Syftet med utbildningssatsning är att genom en ökad kunskapsnivå kunna 

förebygga radikalisering och upptäcka förekomsten av extremism, såväl vad gäller en 

religiös som politisk sådan. Sedermera har utbildningssatsningen haft som målsättning att 

berika första linjens aktörer så att de i sitt arbete ska känna sig tryggare i att fånga upp tidiga 

signaler som tyder på radikalisering och inleda en dialog utifrån dessa signaler. Som 

forskning tidigare har visat är radikalisering och extremism två företeelser som är förknippat 

med komplexitet (Strandh m.fl., 2018; Wimelius m.fl., 2018). Att bidra till ökandet av första 

linjens kunskap leder till en ny medveten hos fler personalkategorier, som även resulterar i 

en ökad uppmärksamhet gällande frågor kopplade till dessa företeelser.  

 

En informant understryker betydelsen av utbildningssatsning riktad mot första linjens 

aktörer: 

”Målet har ju varit att öka kunskapsnivån för att minska rädslan i att fråga och inleda en 

dialog. Jag menar att om en sån föreläsning kan leda till att en person ställer en fråga som 

hen inte hade ställt annars, då har vi lyckats med föreläsning så att säga. Har man en susning 

om vad våldsbejakande extremism är så är det lättare för mig att ställa en fråga som handlar 

om det.” (Håkan). 

 

4.3 Utmaningar 

Slutligen understryker studiens respondenter betydelsen av att försvåra vägarna till 

extremistmiljöer samt förhindra individer från att ansluta sig till dessa och begå ideologiskt 

motiverade våldshandlingar. För de som vill lämna en extremistmiljö finns det ingen 

avhopparverksamhet specifikt riktad mot dessa individer i Jönköpings kommun. Istället 

utgår arbetet med avhoppare i Jönköpings kommun främst utifrån en samverkan mellan 

socialtjänsten och polisen, i vilken även resursteamet för våldsbejakande extremism är 
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involverade. Mot bakgrund av studiens empiri, understryker respondenterna betydelsen av 

den beredskap som existerar rörande akuta insatser för enskilda. Vidare talar respondenterna 

även om individanpassade stödinsatser som en strategi för att ge stöd till individer som vill 

lämna en extremistmiljö.  

Den förhindrande dimensionen utgår således från ett individperspektiv, i detta arbete 

framhävs polisen som en viktig aktör i arbetet med att förhindra anslutning till 

extremistmiljö, och deras uppgift att upptäcka och följa upp signaler som tyder på 

extremism och radikalisering understryks. I Jönköpings kommun finns det en samverkan 

mellan polisens underrättelsetjänst och Säkerhetspolisen, där man arbetar för att 

upprätthålla en uppdaterad lägesbild och agera utifrån signaler som tyder på radikalisering 

eller extremism. En förutsättning för det polisiära arbetet är den information som delges vid 

de lokala samverkans- och områdesgrupperna. Kristoffer som arbetar som gruppchef inom 

polisen i Jönköping belyser problematiken som uppstår till följd av bristfällig 

informationsdelgivning från andra samverkande aktörer:  

”Ibland kan jag känna att polisen blir lite ensamma i arbetet. Vi går ofta i frontlinjen, men 

jag skulle vilja få mer information från andra aktörer som arbetar nära ungdomarna. Man 

kanske drar sig för att göra en anmälan till socialtjänsten och man kopplar kanske in oss i 

ett senare skede trots att man har haft kännedom om saker sedan tidigare.” (Kristoffer). 

Å andra sidan belyser respondent Peter vikten av selektivt informationsutbyte för att inte 

rasera den relationen som ungdomarna har till honom: 

”Alltså vi försöker säga så lite som möjligt, vi säger bara till när man verkligen måste för 

en person eller allmänhetens säkerhet, då kan man säga det vidare. I övrigt försöker vi säga 

så lite som möjligt och det har ju myndigheterna svårt med. Ibland kräver både polis och 

socialtjänst att få veta allting gällande bakgrundsinformation osv, de skulle dock aldrig ge 

ut den informationen själva, men de kräver att få den utav oss. I slutändan handlar det om 

ungarnas förtroende till oss”. 

Denna komplexitet kopplat till informationsutbyte kan i ett senare led påverka 

lokalsamhällens förutsättningar att skapa resiliens, eftersom information som är vikt för 



36	
	

rättsvårdande myndigheter inte alltid kommer till kännedom alternativt kommer till 

kännedom i ett senare skede. Arbetet på operativ nivå förutsätter en nära samverkan mellan 

lokala aktörer och rättsvårdande myndigheter och när denna samverkan inte fungerar fullt 

ut påverkar det möjligheterna att förhindra individer från att ansluta sig till extremistmiljöer 

och begå extrema våldshandlingar (Bruneau m.fl., 2003; Dalgaard-Nielsen & Schack, 2016; 

Strandh m.fl., 2018). 

I Jönköpings kommun har man haft väldigt liten erfarenhet av att arbeta med individer som 

vill lämna extremistmiljöer eller återvändare som har ingått i en extremistmiljö, vilket har 

föranlett att det inte finns en specifik verksamhet som riktar sig till individer som vill lämna 

extremistmiljöer. Socialtjänstens framhävs som en viktig aktör i arbetet med att tillgodose 

stöd för personer som vill lämna extremistmiljö. Detta arbete utspelar sig inom 

socialtjänstens öppenvårdsinsatser där verksamheter inom socialtjänsten i Jönköpings 

kommun arbetar utifrån uppdraget att bistå med råd och service till alla kommuninvånare 

som efterfrågar det. Dessa insatser bygger på fri vilja och förutsätter att individer efterfrågar 

stöd i att lämna extremistmiljöer. Vidare beskriver en respondent vikten av att väva in nära 

anhöriga i arbetet med att stödja utträde ur extremistmiljöer “Familjen är den minsta enheten 

där man känner att … ja min familj ställer upp i vått och torrt, de finns där, det behöver vi 

alla känna och där finns det en problematik när barn och ungdomar växer upp och man 

saknar den känslan i familjen.” (Tommy). Familj och nära anhöriga beskrivs som de 

individer som först lägger märke till en förändring i beteenden och känslor och det är oftast 

de som initialt kan förhindra att en individ radikaliseras och ansluter sig till en 

extremistmiljö (Dalgaard-Nielsen & Schack, 2016). 

Eftersom socialtjänstens öppenvårdsinsatser bygger på frivillighet och en vilja att uppsöka 

stöd uttrycker respondent Carina problematiken med individer som radikaliseras i ensamhet, 

s.k. ensamvargar, samt individer som är över 21 år gamla och som inte är till socialtjänstens 

kännedom. ”Som kommun så kan det ju vara hemskt svårt att upptäcka dem, är de inte 

aktuella för socialtjänsten eller är i kontakt med kommunen i något ärende där vi har dem i 

rullarna så finns de flesta människorna inte för oss, så är det ju.” Dock poängterar en 

respondent Ann möjligheten att ansöka om ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § i Lag 
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med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), om man anser att risken är stor för att 

den unges hälsa och utveckling kan tänkas påverkas negativt under en längre tid. 

Eftersom Jönköpings kommun inte har haft ett uttalat problem med radikaliserade individer 

eller framstående extremistmiljöer uttrycker flertalet respondenter en svårighet i att bedöma 

utgången av det förebyggande arbetet. Ett flertal respondenter beskriver att samordningen i 

Jönköpings kommun samt deras individuella kunskap inte har fått sättas på prov på grund 

av den låga aktiviteten bland extremistmiljöerna i Jönköpings kommun. detta återspeglas i 

respondent Carinas utsagor: ”Sen måste jag säga mot bakgrund av att vi inte har fått 

information om några bekräftade fall av radikaliserade individer från polisen så har vi inte 

riktigt testats, det gör det också svårt att behålla en kunskap som inte sätts på prov”.  

Vidare uttrycker flertalet respondenter en utmaning i att bedöma det förebyggande arbetet 

eftersom radikalisering många gånger sker i miljöer som är okända för de lokala aktörerna. 

Respondent Kristoffer framhäver den uppsökande verksamheten som en betydelsefull del i 

att identifiera olika miljöer, men ställer sig kritisk till den nuvarande strategin i Jönköpings 

kommun: ” [...] gällande den uppsökande biten så kan jag där se en begränsning ibland och 

det är faktiskt lite kritik mot fältarnas verksamhet, jag skulle önska att de var mer aktiva ute 

på områdena bland ungdomar och kanske på obekväma tider som kvällar och helger för att 

fånga upp olika signaler och inte bara verka i skolmiljöer.” Kristoffer beskriver hur han ser 

ett större behov av att arbeta annorlunda med den uppsökande verksamheten i Jönköpings 

kommun, samt att det kan vara ett tillvägagångssätt för att uppmärksamma signaler som 

tyder på radikaliseringen som sker i ensamhet eller skymundan.  

Flera av respondenterna betonar vikten av civilsamhällets roll i det förebyggande arbetet i 

Jönköpings kommun. I dagsläget finns det en etablerad kontakt med de muslimska och 

kristna församlingarna, samt ideella föreningar som Unga Örnar. Dessa aktörer vävs in i 

det gemsamma arbetet för att motverka extremism och radikalisering. Respondent Siv 

beskriver att detta som mestadels positivt, men att det även kan medföra en negativt laddad 

bild: 
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”Det finns en risk att man koncentrera sig i väldigt hög utsträckning på islamistisk 

extremism och glömmer de andra miljöerna, detta tror jag är en effekt av samhällsdebatten. 

Men det är viktigt att komma ihåg att inte fokusera allt för mycket på IS och återvändare 

utan även fokusera på den högerextrema miljön, som jag tycker att vi ska vara väldigt 

oroliga för här i Jönköping.” 

Flera av respondenterna lyfter att det är svårt med att arbeta mot den högerextrema vit makt-

miljön och den autonoma rörelsen eftersom det inte finns ett lika naturligt intresse från dessa 

fraktioner att samarbeta med lokala myndigheter i att motverka extremism och 

radikalisering. Respondent Håkan beskriver att det därför är svårt att identifiera naturliga 

kontaktytor till dessa fraktioner, och menar att det är svårt att veta till vilken organisation 

eller politiskt parti som skulle vara aktuella att ta kontakt med. Beträffande religiös 

extremism beskriver ett däremot ett flertal av respondenterna att det finns en öppen dialog 

med företrädare för muslimska och kristna församlingar samt föreningar som har uttryckt 

en vilja att samarbeta med Jönköpings kommun i att motverka religiöst motiverad 

våldsanvändning. Dock problematiserar respondent Siv detta och menar på att det kan ge 

sken av att problematiken är av religiös karaktär och att det är ett problem som endast berör 

församlingarna, i synnerhet de muslimska församlingarna eftersom det är den 

våldsbejakande islamistiska extremismen som uppmärksammas i allt större omfattning. 

Utmaningen som följer av politiskt fattade beslut belyses av respondent Alma. I arbetet som 

brottsförebyggande samordnare vid Länsstyrelsen i Jönköping ansvarar Alma för lokalt och 

regionalt brottsförebyggande arbete i länets 13 olika kommuner. I arbetet ingår b.la. att bidra 

till att samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan berörda aktörer utvecklas samt att stödja 

och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder. Länsstyrelsen som är ett 

politiskt styrt samhällsorgan arbetar på uppdrag av politiskt fattade beslut av regeringen, 

Alma uttrycker i sin utsago vikten av den politiska agendan: ”Idag finns det inget formellt 

uppdrag från regeringen att motverka och förebygga mot just våldsbejakande extremism 

och radikalisering, och eftersom vi inte har det så finns det inte heller avsatt tid och resurser 

för att arbeta specifikt med den frågan”. Mot bakgrund av denna utsago lägger alltså de 

politiskt fattade besluten grunden för det förebyggande arbetet på operativ såväl som 
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strategisk nivå. Ett formellt uppdrag med fokus på att motverka våldsbejakande extremism 

och radikalisering hade följaktligen förenklat det operativa arbetet eftersom uppdraget hade 

tillfört mål och kriterier som man hade anpassat resurser kring.  

 

5. Diskussion  
Syftet med den föreliggande studien har varit att belysa hur lokala samverkande aktörer 

skildrar arbetet med att motverka och förebygga våldsbejakande extremism och 

radikalisering. Ämnesområdet är av hög relevans idag och debatten om förebyggande 

åtgärder beträffande individer som riskerar att radikaliseras har under en relativt kort 

tidsperiod fått markant uppmärksamhet från flertalet samhällsinstanser.  

 

För det sociala arbetet, i egenskap av vetenskaplig disciplin och praktikbaserad profession, 

har den ökade förekomsten av våldsbejakande extremism och radikalisering inneburit nya 

utmaningar. Det sociala arbetets utförare beskrivs emellanåt som de aktörer som mest troligt 

kommer i kontakt med individer som är på väg att ansluta sig till extremistmiljöer och 

individer som vill lämna dessa miljöer (Johansson, 2017). Dessa nya utmaningar sätter allt 

större krav på framförallt socialtjänsten som benämns som en viktig aktör i det praktiska 

sociala arbetet. Utmaningarna har även lett till ifrågasättande av socialarbetares roll. 

Securitization är en term som i allt större utsträckning kommer att förknippas med 

socialarbetares roll, och innebär att socialarbetare, lärare och vårdpersonal i allt större 

utsträckning upplever påtryckningar att identifiera individer som riskerar att radikaliseras, 

trots de evidenta svårigheterna i att identifiera faktorer som tyder på radikalisering 

(Wimelius m.fl., 2018). Med dessa utmaningar och den rådande samhällsdebatten i 

beaktning är det av vikt att förebyggande insatser inte endast riktas mot specifika 

bostadsområden eller grupper av människor, eftersom detta kan leda till ett 

misstänkliggörande och förknippa problematiken med extremism och radikalisering samt 

förelägga ett förebyggande arbete som kan upplevas stigmatiserande (a.a.). 
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Det uppdelade forskningsläget som behandlas i studien utmanar förhållandet mellan 

kunskap och social praxis, där synen på förebyggande insatser förhåller sig till synen på 

prevention som antingen främjande av det goda eller ett bekämpande av det onda 

(Johansson, 2017). Främjande av det goda betonar breda sociopolitiska insatser som syftar 

till att främja demokratiska värderingar, medan å andra sidan, bekämpandet av det onda 

identifierar individer och miljöer som ett säkerhetshot som behöver motarbetas, och utgår 

således från insatser från rättsvårdande myndigheter (a.a) 

 

5.1 Resultatdiskussion  

På grundval av studiens empiriska undersökning – intervjuer med tolv stycken lokala 

aktörer – har jag undersökt aktörernas professionella uppfattningar om vilka faktorer samt 

aktörer som är relevanta och avgörande i arbetet med att motverka och förebygga 

förekomsten av våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköpings kommun.  

 

Studiens intervjuer visar att det förebyggande arbetet i Jönköpings kommun återspeglar det 

komplexa forskningsläget samt den kapplöpning som råder mellan de olika perspektiven. 

Detta manifesteras i form av att det inte finns någon lokal aktör i Jönköpings kommun som 

äger frågan, vilket har föranlett oenigheterna sinsemellan de lokala aktörerna avseende 

frågor som berör resursfördelning samt utformningen av de förebyggande insatserna. 

 

Studiens resultat visar att arbetet med att motverka och förebygga våldsbejakande 

extremism och radikalisering i Jönköping kommun främst utgår från åtgärder som syftar till 

att främja demokratiska värderingar, förebygga förekomsten av extremism och förhindra 

anslutning till samt möjliggöra utträde ur extremistmiljöer. Mot bakgrund av att Jönköpings 

kommun har haft en väldigt begränsad omfattning av extremistmiljöer har dessa åtgärder 

utgått från breda demokratifrämjande insatser. Dessa åtgärder utgår från ett 

preventionsperspektiv som anammar demokratifrämjande insatser med utgångspunkt i 

redan befintliga samverkanskonstruktioner där man arbetar förvaltningsövergripande för att 

gemensamt motverka dessa företeelser. 
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Flertalet respondenter understryker styrkor förknippade med den samverkansstruktur som 

finns etablerade i Jönköpings kommun. Den kommunövergripande samordningen samt de 

lokala samverkansgrupperna i bostadsområdena betraktas som en grundläggande 

förutsättning för det lokala förebyggande arbetet.  Dessa konstellationer har bl.a. möjliggjort 

att flertalet aktörer på lokal nivå har vävts in i det förebyggande arbetet och att 

arbetsgruppen samt resursteamet mot våldsbejakande extremism kan arbeta mer operativt. 

Det har också gett ökade förutsättningarna för det strategiska arbetet att analysera och t.ex. 

ta fram lägesbilder över bostadsområden, kartlägga olika tendenser och identifiera adekvata 

insatser. Trots att samverkande aktörer beskriver att de har erfarit utmaningar i att arbeta 

med detta relativt nya samhällsproblem, lyfter de det proaktiva områdesarbetet som en 

grundpelare för det förebyggande arbetet i Jönköpings kommun. 

 

Utmaningarna som studiens respondenter uttrycker behandlar främst svårigheterna i att 

bedöma det förebyggande arbetets utgång – frågan som många respondenter ställer är 

huruvida det är deras förebyggande arbete som har resulterat i att det är en låg aktivitet bland	

extremistmiljöerna i Jönköping eller om dessa miljöer har valt att inte etablera sig i 

Jönköping, vilket lett till den låga aktiviteten. Således beskrivs det som svårt om att bedöma 

resultatet av det förebyggande arbetet i Jönköpings kommun, men den ständigt uppdaterade 

lägesbilden tillsammans med den lokala närvaron kan oavsett aktualisera arbetet när något 

väl sker.  

 

En annan utmaning i arbetet är delgivning av information i ett tidigt stadie. Delgivning av 

information är viktigt för att skapande av resiliens bygger på att det finns en öppen dialog 

och informationsflöde mellan aktörerna, och när det stagnerar kan det påverka det 

förebyggande arbetet i stort. En respondent från polisen uttrycker att de ofta skulle kunnat 

få information i ett tidigare skede än vad de får. Respondenter från första linjens aktörer 

beskriver dilemmat att ifall de delger information i ett tidigt stadium så risker de att rasera 

den relation och förtroende de försöker bygger upp med ungdomar. När det råder misstankar 

om att en ungdom börjar radikaliseras vill första linjens aktörer inkludera den individen i 
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ett meningsfullt sammanhang och det blir då problematiskt om de ska ge information till 

rättsvårdande myndigheter. Delger första linjens aktörer information om en ungdom riskerar 

de att individen inte vill ta del av verksamheten längre och att de isolerar sig och 

radikaliseras snabbare i ensamhet. Samtliga respondenter uttrycker att ungdomar som 

radikaliseras i sin ensamhet är en utmaning och att det är problematiskt när de inte ingår i 

ett sammanhang för då når aktörerna och deras insatser ut till dem. För ungdomar som 

riskerar att radikaliseras i sin ensamhet ligger fokus i arbetet istället på att ha ett stöd 

tillgängligt för nära anhöriga i hopp om att få vetskap om dessa individer genom att deras 

anhöriga tar kontakt med aktörerna.  

 

Slutligen uttrycker respondenterna problematik med unga vuxna som riskerar att 

radikaliseras. De som är över 21 år fångas inte upp av skola och besöker i mindre 

utsträckning fritidsgårdar. Rörande dessa individer är framförallt den uppsökande 

verksamheten viktigt. Den uppsökande verksamheten i Jönköping består i dagsläget av 

främst polisiärt arbete. Här finns en utmaning och utrymme för att i framtiden utveckla 

verksamheten och identifiera hur man kan väva in andra aktörer så att det inte bara blir en 

polisiär fråga. En respondent från polisen föreslår att t.ex. fältsekreterarna arbetar på mer 

obekväma tider på de platser som ungdomar uppehåller sig på, för att få mer insyn och 

möjlighet att fånga upp signaler som tyder på radikalisering. 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Vid framtida forskning kring radikalisering och våldsbejakande extremism, i anslutning till 

vad denna studie har som ändamål att tillföra, ser jag ett vidare behov av empirisk forskning 

som studerar skapandet av resiliens mot företeelserna på kommunal såväl som regional nivå 

samt forskning som jämför arbetet mellan olika kommuner. Det är även av intresse att 

problematisera såväl socialarbetares som andra relevanta aktörers yrkesroll i förhållande till 

att förebygga och motverka radikalisering till extremistmiljöer. Slutligen vore det av 

relevans att undersöka och utvärdera effekten och utformningen av avhopparverksamheter 

i Sverige. 
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Det bör tas i beaktning att det här en enskild fallstudie som är riktat mot hur aktörer skildrar 

arbetet i en specifik kommun. Fynden inte går att generalisera, det har dock inte heller varit 

syftet med uppsatsen. Resultaten av fallstudier är inte absoluta utan är beroende av att annan 

forskning backar upp dem samt kontrollerar tillförlitligheten i studien. En framtida studie 

kan således ta avstamp från den föreliggande fallstudien med hjälp av det bifogade 

materialet i form av intervjuguide och redogörelsen av respondenterna för att replikera 

studien i syfte att utvidga och generalisera teorier.  

  



44	
	

6. Referenslista 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.  
 
Bhui, K., Everitt, B., & Jones, E. (2014). Might depression, psychosocial adversity, and 
limited social assets explain vulnerability to and resistance against violent radicalisation?. 
Plos One. 9(9), s. 1-20. 
 
Bjørgo, T & Ingvild, M.G. (2015). Forskning på forbyggning av radikalisering og voldelig 
ekstremisme: En kunnskapssatatus. (PHS 2015:2), Hämtad från Norska regeringens 
webbplats: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kunnskapsstatus-pa-forebygging-av-
radikalisering-og-voldelig-ekstremisme/id2415424/  
 
Borum, R. (2011). Radicalization into Violent Extremism I: A review of Social Science 
Theories. Journal of Strategic Security, 4(4), s. 7-36.  
 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative 
Research in Psychology, 3(2), s. 77-101.    
 
Bruneau, M., & Reinhorn, A. (2003). Exploring the concept of seismic resilience for acute 
care facilities. Earthquake Spectra, 23(1), s. 41-62.  
 
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (3. uppl.). Malmö: Liber. 
 
Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford: Oxford University Press. 
 
Carlsson, C. (2016). Att lämna våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt. 
(Forskningsrapport 2016/1). Hämtad från Institutet för Framtidsstudiers webbplats: 
https://www.iffs.se/publikationer/if-rapporter/att-lamna-valdsbejakande-extremism/ 
 
Dalgaard-Nielsen, A., & Schack, P. (2016), Community Resilience to Militant Islamism: 
Who and What?: An Explorative Study of Resilience in Three Danish Communities. 
Democracy and Security. 12(4), s. 309-327. 
 
Dir 2014:103. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism. Stockholm: Kulturdepartementen.  
 
Dir 2017:75. Ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. 
Stockholm: Justitiedepartementet. 
 
Ds 2014:4. Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser. Stockholm: 
Kulturdepartementet. 
 



45	
	

Edling, C & Rostami, A. (2017). Inledning. I A. C. Edling & A. Rostami (Red.), 
Våldsbejakande extremism: En forskarantologi. (s. 15-21). Sverige: Regeringen. 
 
Hafez, M., & Mullins, C. (2015). The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of 
Empirical Approaches to Homegrown Extremism. Studies in Conflict & Terrorism, 38(11), 
s. 958-975.  
 
Hay, I. (2016). Qualitative Research Methods in Human Geography, (4. uppl.). Ontario: 
Oxford University Press.   
 
Herz, M. (2016). Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande 
extremism – En översyn (Rapport 1). Hämtad från Göteborgs Universitets webbplats:  
https://www.gu.se/digitalAssets/1566/1566269_rapport---socialt-arbete--pedagogik-och-
arbetet-mot-sa---kallad-va--ldsbejakande-extremism.pdf  
 
Johansson, S. (2017). Socialt arbete och våldsbejakande extremism. I A. C. Edling & A. 
Rostami (Red.), Våldsbejakande extremism: En forskarantologi. (s. 257-290). Sverige: 
Regeringen. 
 
Ju 2014:18. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism. Stockholm: Kulturdepartementet.  
 
Jönköpings kommun. (2018). Kommunens arbete för ökad integration 2017. Hämtad från 
Jönköpings kommun webbplats:  
https://www.jonkoping.se/download/18.152f38c7167785f05aa3b94/1544779269690/Integ
rationsrapport%202017.pdf 
 
Kvale, S. (Red.). (1989). Issues of validity in qualitative research. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kundnani, A. (2014). The Muslims are Coming! Islamophobia, Extremism and the 
Domestic War on Terror. London: Verso. 
 
Lööw, H. (2017). Våldsbejakande extremism – begrepp och diskurs. I A. C. Edling & A. 
Rostami (Red.), Våldsbejakande extremism: En forskarantologi. (s. 21-45). Sverige: 
Regeringen. 
 
Mattsson, C., Lebedinski Arfvidsson, C., & Johansson, T. (2016). Mellan det angelägna 
och det svårfångade: En studie av pågående utvecklingsarbete för att förhindra att unga 
människor rekryteras till miljöer som utöver vålds i Islams namn. (Rapport:2). Hämtad från 
Segerstedtinstitutets webbplats:  
https://segerstedtinstitutet.gu.se/digitalAssets/1575/1575695_rapport-mellan-det-angela--
gna-och-det-sva--rfa--ngade.pdf 
 
McCauley, C. (2001). The psychology of group identification and the power of ethnic 
nationalism. I D. Chirot & M. E-P. Seligman (Ed.), Ethnopolitical warfare: Causes, 



46	
	

consequences, and possible solutions. (s. 343-362). Washington: American Psychological 
Association.  
 
McCauley, C., & Moskalenko, S. (2008). Mechanisms of political radicalization: Pathways 
towards terrorism. Terrorism & Political views, 20(3), s. 415-433. 
 
Naskret, P. (2017, 20 februari). Många kommuner saknar handlingsplan mot våldsam 
extremism. SVT Nyheter. Hämtad från 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/manga-kommuner-saknar-handlingsplan-mot-
valdsam-extremism 
 
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. (2016). Lägesbild över Sveriges 
kommuners arbete mot våldsbejakande extremism. Hämtad från 
http://media.samordnarenmotextremism.se/2016/04/Kommunrapporten.pdf 
 
Neumann, P. (2008). Perspectives on Radicalisation and Political Violence: Papers from 
the First International Conference on Radicalisation and Political Violence: London: 
ICSR.  
 
New York City Police Department. (2007). Radicalization in the West: The Homegrown 
Threat. New York City: NYPD. 
 
North, C.S., Barney, C.J., & Pollio, P.E. (2014). A Focus Group Study of the Impact of 
Trauma Exposure in the 9/11 Terrorist Attacks. Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology. 50(4), s. 569-578.  
 
Pisoiu, D. (2013), Coming to Believe “Truths” about Islamist Radicalization in Europe. 
Terrorism and political violence, 25(2), s. 246-263. 
 
Rasmussen, M. (2012). Ronald Crelinsten: Counterterrorism. Democracy and Security. 
Taylor & Francis Group, 8(1), s. 102-104. 
 
Ranstorp, M. (2016). Developing a local prevent framework and guiding principles. (RAN 
Policy Paper). Hämtad från Europeiska kommissionens webbplats: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-
papers/docs/policy_paper_developing_local_prevent_framework_guiding_112016_en.pdf 
 
Ranstorp, M., Ahlin, F., Hyllengren, P., & Normark, M. (2018). Mellan salafism och 
salafistisk jihadism - Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället. Centrum för 
asymmetrisk hot- och terrorismstudier: Försvarshögskolan, s. 1-270.  
 
Riessman, C. K. (1993). Narrative analysis. California: Sage Publications. 
 



47	
	

Sageman, M. (2004). Understanding Terror Networks. Pennsylvania: University of 
Pennsylvania Press.  
 
Schmid, A. P. (2013). Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A 
Conceptual Discussion and Literature Review. International Centre for Counterterrorism – 
The Hague, 97(1), s. 1-97.   
 
Shmotkin, D., & Litwin, H. (2009). Cumulative adversity and depressive symptoms among 
older adults in Israel: the differential roles of self-oriented versus other-oriented events of 
potential trauma. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 44(11), s. 1-9.  
 
SOU 2016:92. Värna demokratin mot våldsbejakande extremism: Nationell samordning 
och kommunernas ansvar. Stockholm: Regeringen.  
 
SOU 2017:67. Våldsbejakande extremism: En forskarantologi. Stockholm: Regeringen. 
 
SOU 2017:110. Värna demokratin mot våldsbejakande extremism: Hinder och möjligheter. 
Stockholm: Regeringen. 
 
Stake, R. (1995). The art of case study research. California: Sage Publications. 
  
Strandh, V., Eklund Wimelius, M., Ghazinour, M., Kinsman, J., & Sundqvist, J. (2018).  
Lokal resiliens mot våldsbejakande islamistisk extremism i norra Sverige. I A. Andersson, 
S, Høgestøl & A.C Lie (Red.), Fremmedkrigere: Forebyggning, straffeforfølgning og 
rehabilitering i Skandinavia (s. 235-264). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.  
 
Sturup, J & Långström, N. (2017). Individuella riskfaktorer och riskbedömningar för 
våldsbejakande radikalisering: en översikt av forskningsläge och metoder. I A. C. Edling & 
A. Rostami (Red.), Våldsbejakande extremism: En forskarantologi. (s. 143-174). Sverige: 
Regeringen. 
 
Säkerhetspolisen. (2017). Säkerhetspolisen 2017 (Säkerhetspolisen årsbok 2017). 
Stockholm: Säkerhetspolisen. 
 
Säkerhetspolisen. (2010). Vi skyddar Sverige och demokratin: (Säkerhetspolisen årsbok 
2010). Stockholm: Säkerhetspolisen. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer: inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Weine, S. (2012). Building resilience to violent extremism in Muslim diaspora communities 
in United States. Dynamics of Asymmetric Conflict, 5(1), s. 60-73. 
 



48	
	

Weine, S., & Osman, A. (2012). Building resilience to Violent Extremism Among Somali-
Americans in Minneapolis-St. Paul. National Consortium for the Study of Terrorism and 
Responses to Terrorism, s. 1-40. 
 
Weine, S., Henderson, S., Shanfield, S., Legha, R., & Post, J. (2013). Building Community 
resilience to Counter Violent Extremism. Democracy and Security, 9(4), s. 327-333.  
 
Wiktorowicz, Q. (2004). Joining the Cause: Al-Muhajiroun and Radical Islam. Department 
of International Studies, s.1–29. 
 
Wimelius, M.E, Eriksson, M., Kinsman, J., Strandh, V., & Ghazinour, M. (2018). What is 
local resilience against radicalization and how can it be promoted? : A multidisciplinary 
literature review. Studies in Conflict and Terrorism, s. 1-18. 
 
Young, H.F., Rooze, M., & Holsappel, J. (2015). Translating conceptualizations into 
practical suggestions: What the literature on radicalization can offer to practitioners. Peace 
and Conflict: Journal of Peace Psychology, 21(2), s. 212-225. 
 

 

 

 

  



49	
	

7. Bilagor 

Bilaga 1: Weine & Ahmed modell för skapande av resiliens  

	
	
	  



50	
	

Bilaga 2: Strukturen för samordning i Jönköpings kommun.  

 
	  



51	
	

Bilaga 3: Informationsbrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Ahmed Abiib och jag studerar masterprogrammet i ledarskap och 
organisation vid Umeå universitet. Under vårterminen 2019 kommer jag att författa en 
masteruppsats på 30 högskolepoäng med inriktning mot socialt arbete. Den tilltänkta 
studien har som syfte att belysa hur lokala aktörer i Jönköpings kommun skildrar arbetet 
med att förebygga och våldsbejakande extremism och radikalisering på lokal nivå. 
I ett försök att besvara studiens syfte har jag valt att använda mig av kvalitativ fallstudie 
som metod, detta är en metod som vanligtvis används för att systematiskt studera en 
företeelse som man finner särskilt intressant och som man vill studera på djupet. Inom 
ramen för studien kommer jag att genomföra intervjuer med personer som utifrån sin 
yrkesroll kommer i kontakt med frågor som berör våldsbejakande extremism och 
radikalisering i Jönköpings kommun. Syftet med intervjuerna är att få en inblick i hur det 
förebyggande arbetet organiseras samt vilka möjligheter och hinder som existerar.  
 
Jag undrar om Du skulle kunna Dig att ställa upp på en 45 minuters-1h intervju där vi 
behandlar frågor utifrån studiens syfte. Deltagandet är frivilligt och din medverkan skulle 
vara värdefull för mitt arbete, det skulle även vara av värde att belysa lokala strategier i 
det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Studien 
efterföljer Vetenskapsrådets forskningsetiska huvudkrav för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, mer om dessa krav kommer Du att få information om vid 
eventuell intervju. Vidare tillgodoser jag även full konfidentialitet för den som önskar sig 
det. 
 
Finns intresse att se den färdiga rapporten går de bra att meddela detta vid intervjun eller 
maila mig i ett senare skede så skickas det färdiga arbetet till Din mail.  
 

Vid frågor kontakta, 

 

Ahmed Abiib 

Tel: 07X-XXX XXXX 

Mail: Ahmed_abiib@hotmail.com 
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Bilaga 4: Intervjuguide  

Intervjuguide - Resursteam mot våldsbejakande extremism. 
 
Inledande frågor 

1. Kan ni kort berätta om vilka ni är och er tidigare bakgrund? 
2. Hur ser era yrkesroller ut? 
3. Hur blev ni involverade i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 

radikalisering? 
 

Kunskap om våldsbejakande extremism och radikalisering 
4. Hur definierar ni våldsbejakande extremism och radikalisering? 
5. Hur upplever ni att ni har påverkats av den rådande samhällsdebatten angående 

våldsbejakande extremism och radikalisering?  
6. Vad anser ni vara riskfaktorer till att individer väljer att ansluta sig till 

våldsbejakande grupperingar? 
7. Vad anser ni vara skyddsfaktorer till att individer väljer att inte ansluta sig till 

våldsbejakande grupperingar? 
8. Vilka möjligheter och/eller begräsningar ser ni med hur ni tolkar dessa företeelser? 
9. Upplevs det som att ni är överens om den lokala situationen och de åtgärder som 

behövs? 
 

Samverkan- och organisationsstruktur 
10. Beskriv hur ni arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism och 

radikalisering på lokal nivå. 
11. Hur ser samarbetet ut mellan lokal, regional och nationell nivå? 

 
Förebyggande arbete 

12. Vad är det huvudsakliga uppdraget och målet med det förebyggande arbetet? 
13. Hur ser den lokala lägesbilden ut gällande våldsbejakande extremistmiljöer? Vad 

ligger till grund för den?  
14. Vilka frågor är relevanta att arbeta med utifrån den lokala lägesbilden? 
15. Vilka civilsamhällesaktörer är relevanta att inhämta information från i arbetet med 

lägesbilden? Hur når ni dem? Finns det befintliga strukturer i kommunen som ni 
kan använda er av? 

16. På vilka sätt påverkar extremistmiljöernas struktur och omfattning det 
förebyggande arbetet? 

17. Vilka kriterier/krav finns det på resursteamet? 
18. Vilka behov har ni som lokala aktörer av samverkan med civila samhället kopplat 

till frågan om våldsbejakande extremism? 
19. Hur arbetar kommunen med att tillvarata det civila samhället kunskap och 

erfarenheter? 
20. Ser ni något resultat av ert arbete? 
21. Vilka utmaningar identifierar ni med det lokala arbetet? Vad anser ni vara det 

svåraste?  



53	
	

Avslutande frågor 
22. Vad upplever du är det vanligaste hindret i det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism och radikalisering? 
23. Övriga funderingar? 

 
 
Intervjuguide - Första linjens aktörer 
 
Inledande frågor 

1. Berätta kort om dig själv och din tidigare bakgrund! 
2. Kan du beskriva din yrkesroll? 

 
Kunskap om våldsbejakande extremism och radikalisering. 

3. Hur definierar du våldsbejakande extremism och radikalisering? 
4. Upplever du att du har tillräcklig kunskap om VBE? Hur inhämtar du denna 

kunskap? 
5. Hur upplever du att du har påverkats av den rådande samhällsdebatten angående 

våldsbejakande extremism och radikalisering?  
6. Vad anser du vara bakgrunden till våldsbejakande radikalisering och extremism? 
7. Vilken lokal lägesbild har du gällande våldsbejakande extremism i Jönköpings 

kommun? 
 

Förebyggande arbete 
8. Hur uttrycker sig våldsbejakande extremism inom ditt verksamhetsfält?  
9. Skiljer arbetssättet sig åt beroende på vilken extremistmiljö det gäller? 
10. Hur upplever du ditt eget arbete?  
11. Kan det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering 

komma i konflikt med din övriga arbetssituation? 
12. Vad finns det för alternativ för individer som vill lämna extremistmiljöer? 
13. Vilka insatser/åtgärder ser du som centrala för att motverka radikalisering och 

anslutning till extremistmiljöer? 
14. Har ni koll på det unga civilsamhället? Och hur inkluderar ni ungdomar i arbetet? 
15. Vilka befintliga forum finns för att fånga upp de utmaningar som det civila 

samhället identifierar? 
16.  Hur får det civila samhället kännedom om kommunens arbete mot VBE? Hur kan 

de kontakta kommunen? Vilka vägar in finns? 
17. Hur hanteras information som erhålls i arbetet gällande våldsbejakande extremism 

eller radikalisering? 
– Sekretess, professionsetik, ramverk.  
 

Avslutande frågor 
18. Vad upplever du är det vanligaste hindret i det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism och radikalisering? 
19. Övriga funderingar 
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Bilaga 5: Presentation av intervjupersonerna 

Respondent 1 
Siv har tidigare arbetat på Stadskontoret i Jönköpings kommun som integrationssamordnare mellan 
2011–2018. Siv har under sin yrkestid arbetat med frågor kopplade till integration och 
arbetsmarknad. Under 2014 var Siv involverad i och initierade arbetet med att motverka och 
förebygga våldsbejakande extremism i Jönköpings kommun. Under sin tid som 
integrationssamordnare ingick Siv i arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism. 
 
Respondent 2 
Håkan är samhällslärare och har tidigare varit biträdande rektor på en högstadieskola på Råslätt. 
Håkan ingår som representant för utbildningsförvaltningen i arbetsgruppen mot våldsbejakande 
extremism. Håkan har även ansvarat för utbildningssatsningen i Jönköping kommun gällande 
våldsbejakande extremism. 
 
Respondent 3 
Tommy arbetar som integrationssamordnare i Jönköpings kommun sedan 2018. Han är pedagog i 
grunden och har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med frågor som berör interkulturell 
kommunikation, både i Sverige och under sina 16 år i Mellanöstern. Tommy ingår i arbetsgruppen 
mot våldsbejakande extremism i egenskap av sakkunnig.  
 
Respondent 4 
Alma arbetar som brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Jönköping. Hon arbetar inom 
enheten för social hållbarhet och har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det 
brottsförebyggande arbetet i länets 13 kommuner. I detta arbeta ingår att stödja 
kompetensutveckling, främja tvärsektoriella utbildningsinsatser samt invitera 
kommunöverskridande brottsförebyggande arbete. 
 
Respondent 5 
Peter är lärare men arbetar idag delvis med konsultuppdrag där han föreläser för b.la högskolor och 
socialtjänsten. Vidare arbetar Peter som fritidsledare på den ideella fritidsgården Underground på 
Råslätt och samordnar även ett frivillighetsnätverk i Jönköping. Peter är även engagerade i Råslätt 
församlingsgemenskap och har kommit i kontakt med frågor som berör radikalisering utifrån sin 
roll som fritidsledare. 
 
Respondent 6 
Daniel är fritidsledare och verksamhetsansvarig för fritidsgården på Råslätt. Daniel har arbetat på 
fritidsgården i 13 år och även varit aktiv i föreningslivet på området genom sitt engagemang i den 
lokala fotbollsklubben Råslätt SK. Daniel har kommit i kontakt med frågor som berör radikalisering 
utifrån sin roll som fritidsledare.  
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Respondent 7 
Ahmed arbetar som fritidsledare i bostadsområdet Öxnehaga. Vidare är Ahmed vice ordförande för 
Jönköpings islamiska församling på Råslätt, och har kommit i kontakt med frågor som berör 
våldsbejakande extremism utifrån sin roll i församlingen. 
 
Respondent 8 
Carina arbetar som säkerhetssamordnare inom kommunens säkerhetsavdelning på 
Räddningstjänsten i Jönköpings kommun och är även samordnare för arbetet mot våldsbejakande 
extremism i Jönköpings kommun. Räddningstjänsten i Jönköpings kommun ansvarar för operativa 
insatser och samordnar även kommunens brottsförebyggande arbete.  
 
Respondent 9 
Ann är områdeschef för individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun. Ann ansvarar för 
områdena; råd och service samt öppenvården i Jönköpings kommun. Vidare är Ann ordförande för 
arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism i Jönköpings kommun. 
 
Respondent 10 
Mona arbetar som områdesutvecklare inom kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun 
och ingår i den kommunala arbetsgruppen och referensteamet mot våldsbejakande extremism. Mona 
ingår i både arbetsgruppen och resursteamet mot våldsbejakande extremism i Jönköpings kommun, 
där hon främst arbetar med frågor som berör utbildning gällande våldsbejakande extremism och 
radikalisering.  
 
Respondent 11 
Kristoffer arbetar som gruppchef på polisen inom området Södra Vätterbygden som innefattar 
kommunerna: Jönköping, Mullsjö och Habo. Kristoffer ingår som representant för polisen i 
arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism i Jönköpings kommun.  
 
Respondent 12 
Anders är polis som för närvarande arbetar som enhetschef för socialtjänstens fältverksamheten i 
Jönköpings kommun samt Vändpunkten, en verksamhet riktad mot unga kriminella. Anders ingår 
även i den kommunala arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism. 
 

 

	


