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Sammanfattning 
Radikalisering och våldsbejakande extremism har på senare tid blivit ett allt större problem i 

samhället1 och den lokala nivåns betydelse understryks allt tydligare av såväl svenska forskare 

som internationella nätverk. Forskningen visar att kommunerna bär det största ansvaret 

avseende det förebyggande arbetet.2 I Sverige tillsattes den nationella samordnaren 2014 som 

satte allt större press på kommunerna att införa åtgärder mot den våldsbejakande extremismen. 

Denna uppgift hamnade på aktörer med varierande kunskap i ämnet och resulterade i 

handlingsplaner som skiljde sig åt i stor utsträckning.  

 

Syftet med denna uppsats är att förklara variationer i kommunernas arbete och varför 

implementeringen kom att se så olika ut. För att göra detta analyseras intervjuer och 

handlingsplaner från fyra olika kommuner i Sverige. Analysen tar en ansats utifrån tesen om 

att den enskilde individens vilja, kunskap och förståelse påverkar implementeringens utfall. 

Resultatet visar att förekomsten av dessa tre erbjuder högre måluppfyllnad i 

implementeringsprocessen.  

 

Detta resultat betonar individens påverkan på implementeringen och att dess förutsättningar bör 

tas i beaktning såväl inom forskningen som inom det faktiska arbetet hos kommunerna. 

 

 

Nyckelord: Radikalisering, Våldsbejakande extremism, implementering, kommuner, 

handlingsplaner.   

																																																								
1 Heath-Kelly, C, Jarvis, L, & Baker-Beall, C, Counter-radicalisation: Critical perspectives. NY: Routledge. 2015, s. 6 

Pearson, E, The Case of Roshonara Choudhry: Implications for Theory on Online Radicalization, ISIS Women, and the Gendered Jihad. 
Policy & Internet, 8: 5-33. doi:10.1002/poi3.101, 2016 s. 7, 25 
2 Andersson Malmroos, R, From Idea to Policy: Scandinavian Municipalities Translating Radicalization, Journal for Deradicalization, 29 
Mars 2019, Vol.Spring(18), pp.38-73 s. 38 

Radicalisation Awareness Network, Developing a local prevent framework and guiding principles, RAN policy paper, 2016, s. 2 
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1. Inledning	

1.1 Problemformulering	

Under de senaste åren har media rapporterat om antalet västerländska medborgare som deltar i 

krig utomlands samt genomför terrorbrott i Europa.3 Sedan 2012 har ungefär 300 personer från 

Sverige anslutit sig till våldsbejakande extremistiska grupper i Syrien och Irak.4 Det kanske 

mest uppmärksammade problemet som påtalats är hur de som rest iväg ska hanteras när de 

återvänder. Om polisen bör bevaka dessa personer och om det finns resurser att avvara för den 

typ av verksamhet. Långt innan dessa människor påbörjar sin resa ner till det krigshärjade 

området där de avser verka eller innan de spränger sig själva, har de genomgått en mental resa 

som förändrat deras sätt att se på politisk och samhällelig förändring. Denna process kallas 

radikalisering och kan omfatta såväl en individ, grupp som större massrörelse. Det innebär alltså 

ett förändrat synsätt, från att delta i den politiska processen genom legala medel, till att själva 

använda eller stötta nyttjandet av våld för att uppnå politisk förändring. Radikalism innebär 

nyttjandet av våld för att påverka politiken. Det kan till exempel vara terrordåd, som är våld 

mot civila, eller uppror, som är våld mot staten. Det är viktigt att urskilja radikalism från 

aktivism som utgörs av laglig och ickevåldsamma politiska protester.5 Såväl radikalism som 

radikalisering har varit under lupp en längre tid och än finns ingen enighet om begreppens 

faktiska betydelse, även om många har utarbetat olika förklaringar. Sageman	 hävdar att 

forskningen kring temat radikalisering har stagnerat samtidigt som vissa forskare menar att 

förståelsen för hur kvinnor och män blir våldsamma radikala aldrig tidigare varit så viktig.6 

Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på den globala och nationella nivåns policy. 

Vermuelen menar att en förståelse för den lokala nivåns policy är nödvändig. ”This constitutes 

the backbone of European policies against violent extremism and is highly understudied, with 

																																																								
3 Orrenius, N, Vem rekryterade de svenska IS-terroristerna?, Dagens nyheter, 190329, https://www.dn.se/nyheter/sverige/niklas-orrenius-
vem-rekryterade-de-svenska-is-terroristerna/ hämtad 190421 

Tronarp, G, Två svenska män döms till fängelse för terrorbrott i Grekland, Aftonbladet, 170512, https://www.aftonbladet.se/a/RgnVJ/tva-
svenska-man-doms-till-fangelse-for-terrorbrott-i-grekland hämtad 190421 

Staaf, A, Försökte ansluta sig till IS – döms till fängelse, Aftonbladet, 180626, https://www.aftonbladet.se/a/m643wE/forsokte-ansluta-sig-
till-is--doms-till-fangelse hämtad 190421 

Svensson, F & Sadikovic, A, De är IS-svenskarna i Syrien – 13 identiteter kartlagda, Svenska dagbladet, 190417, https://www.svd.se/har-
ar-is-svenskarna-som-tagits-till-fanga-i-syrien hämtad 190421 
4 Sturup, J & Rostami, A, Organiserad antagonism: Överlappningen mellan våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, I 
Sverige. Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Våldsbejakande extremism: en 
forskarantologi, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s. 103 
5 Crossett, C and Spitaletta, J, RADICALIZATION: RELEVANT PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL CONCEPTS, 2010 s. 3 
6 Pearson, The Case of Roshonara Choudhry: Implications for Theory on Online Radicalization, ISIS Women, and the Gendered Jihad, s. 7, 
25 
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most research on counterterrorism focusing on the national level”.7 Med andra ord vet vi lite 

om hur radikalisering förstås av dem som ska praktisera policy på lokal nivå. 

 

I juni 2014 tillsattes den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Dennes 

uppgift var att värna om demokratin och arbeta förbyggande i Sverige. Tidigare var det främst 

de rättsvårdande myndigheterna som tog ansvar för detta men med tiden involveras fler aktörer 

och fler sektorer i samhället. På lokal nivå har kommunerna fått mer ansvar sedan dennes 

tillträde och delar detta ansvar med civilsamhället och lokal polis. Vissa hävdar att den lokala 

nivån spelar en avgörande roll för det förebyggande arbetet.8 Både den nationella samordnaren 

som många forskare understryker detta. Bäst effektivitet uppnås genom nära samarbete mellan 

lokala aktörer, civilsamhället och familj.9  I boken Nationell strategi mot våldsbejakande 

extremism beskrivs den våldsbejakande extremismen i Sverige bestå av tre huvuddelar: Extrem 

höger, islamistisk respektive vänster. Problematiken kring dessa varierar med högerextremism 

som överlag största problemet och vänster som minst utbredda, i generella termer över Sveriges 

kommuner.10 I denna bok återges även vilka åtgärder som ska ske på lokal nivå. Där står bland 

annat att varje kommun bör ha en befattning som ansvarar för samordning av det förebyggande 

arbetet och att arbetet måste utgå från en lokal lägesbild. Även att samverkan ska ske mellan 

relevanta aktörer för att stärka motståndskraften samt att en kommunal handlingsplan bör 

upprättas som utgår från lägesbilden och inbegriper identifierade viktiga aktörer. Kommunen 

ska stå bakom planen och i den ska kunna utläsas gränser mellan polisiära och kommunala 

uppgifter.11 

	

Segerstedtinstitutet, som är ett nationellt resurscentrum med bland annat uppdrag att öka 

kunskapen kring arbete med våldsutövande ideologier, fick i uppgift 2016, på förfrågan från 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) att undersöka dessa handlingsplaner. Syftet var att 

analysera och beskriva hur de växt fram för att öka förståelsen för vilka hot de svarar upp mot.12 

När forskarna går igenom sitt material efter insamlande av handlingsplaner, från olika 

kommuner i Sverige, identifierar de att handlingsplanerna skiljer sig åt i stor utsträckning. 

																																																								
7 Vermeulen, F, Suspect Communities—Targeting Violent Extremism at the Local Level: Policies of Engagement in Amsterdam, Berlin, and 
London, Terrorism and Political Violence, 2014, p. 286-306, s 288 
8 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Nationell strategi mot våldsbejakande extremism, Stockholm, 2016 s. 2-3 
9 Wimelius, M E & Eriksson, M & Ghazinour, M & Kinsman, J & Strandh V & Sundqvist, J, Den lokala nivåns betydelse i det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande islamistisk extremism, I Sverige. Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism, Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 233 
10 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Nationell strategi mot våldsbejakande extremism, s. 7 
11 Ibid s. 21-23 
12 Andersson, Malmros, R & Mattsson, C, Från ord till handlingsplan, En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande 
extremism, Sveriges kommuner och landsting, 2017 s. 8 
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Genomsnittslängden på planerna är nio sidor, den längsta är 29 sidor och de kortaste består av 

endast en sida, då man räknat bort de som helt saknar handlingsplan.13 Utöver själva sidantalet, 

som på ett konkret sätt utmärks, skiljer sig med största sannolikhet innehåll och definitioner i 

olika grad. Dessa variationer är viktiga att undersöka och söka förklaringar till då de kan skapa 

större insikt i hur implementering av politiska beslut utvecklas, samt förändras, på sin väg från 

beslut till handling. 

 

1.2 Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med denna studie är att förklara skillnaderna mellan de svenska kommunernas arbete 

mot våldsbejakande extremism. Uppsatsen strävar efter att öka förståelse för implementering 

av politiska beslut och utforska decentraliseringens påverkan på processen. Frågeställningarna 

som besvaras	är: 

• Hur beskrev den tidigare nationella samordnaren att det förebyggande arbetet skulle gå 

till på kommunal nivå? 

• Vilka är skillnaderna i kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism? 

• Hur kan dessa skillnader förklaras? 

 

För att svara på frågeställning två analyseras vad arbetet inom respektive kommun utgjorts av. 

Detta arbete formuleras som måluppfyllnad utifrån den nationella samordnarens intentioner. 

Resultaten för frågeställning tre utgår från det teoretiska ramverket som presenteras längre ned. 

	

1.3 Disposition	

Inledningsvis i kapitel 1 presenteras ämnet för uppsatsen genom en introduktion, 

problemformulering, syfte & frågeställningar samt tidigare forskning. Därefter i kapitel 2 

återfinns det teoretiska ramverket för uppsatsen. I kapitel 3 behandlas metoden genom dess 

design, empiri och analys. Kapitel 4 presenterar det empiriska materialet parallellt med 

analysen utifrån teorin. Slutligen, i kapitel 5, återfinns uppsatsens slutsatser och avslutande 

diskussion. 

 

																																																								
13 Andersson, Malmros & Mattsson, Från ord till handlingsplan, En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism, 
s. 37	



Freds- & konfliktstudier C  Marco Rebucas Olsson 
Uppsats för C-seminariet 24MAJ2019 
  

	

	 4	

1.4 Tidigare	forskning	

Radikalisering har på senare år växt fram som den överlägset största förklaringsmodellen för 

att beskriva processen för individer att anamma extrema beteenden och tro. Då ansvaret för att 

motverka denna process letat sig ned från nationell till kommunal nivå, har allt fler försökt att 

förstå radikalisering. Såväl forskare som tjänstemän har arbetat hårt för att bidra till att 

motverka extremism. Detta intresse och stora uppsving av fenomenet har genererat ett antal 

teorier och metoder för att beskriva vägen till extremism.14  

 

I samband med det stora intresset har även kritik vuxit fram mot själva begreppet radikalisering 

som många menar överanvänds, till exempel Borum, Neumann, Schuurman & Taylor och 

Sedgwick.15 ”Ett av de stora modeorden i vår tid” menar Neumann & Kleinmann,16 dessutom 

är begreppet idag så omtvistad och debatterad ”att det är omöjligt att ge det en objektiv 

innebörd” enligt Heath-Kelly, Baker-Beall & Jarvis.17 Begreppets popularitet har urholkat dess 

ursprungliga betydelse och koppling för att förklara grunden till terrorism, vilket motiveras med 

litteraturstudier som bland annat Schmid genomförde, som visade på 13 olika motsägelsefulla 

definitioner av begreppet.18 Trots den otydliga definitionen och den stora debatten finner 

samhället med all önskvärd tydlighet att det är av yttersta vikt och väl motiverat att anta policys 

på olika nivåer för att motverka och förebygga våldsbejakande extremism (fortsättningsvis VE). 

Internationella benämningen på detta är CVE och PVE, Counter violent extremism och Prevent 

violent extremism. Idén är enkelt formulerad, finns det en process in i extremismen så kan den 

avbrytas, genom åtgärder mot grundorsakerna till radikalisering.  

 

CVE Policys har på senare år spridits över världen. En allmän policy innebär ett övergripande 

och avsiktligt sätt att närma sig ett visst område som är relevant för administrationen. Dessa 

innehåller definitioner, åtgärder för att nå målen och hur organisationer ska förstå problemet. 

Sveriges offentliga förvaltning präglas av en långtgående decentralisering och det har inneburit 

att kommunerna innehar ett stort ansvar för CVE. Dessa är autonoma och agerar under nationell 

lag och ansvarar för bland annat skolor, social service, ungdomscenter och mycket av välfärden 

överlag. Dess närhet till dessa institutioner gör att de också lämpar sig bäst i att hantera och 

																																																								
14 Andersson Malmroos, From Idea to Policy: Scandinavian Municipalities Translating Radicalization, s. 38 
15 Ibid s. 39 
16 Neumann, P & Kleinmann, S, How rigorous is radicalization research? Democracy and Security, 9(4), 360–382. 2013, s. 360 
17 Heath-Kelly & Jarvis & Baker-Beall, Counter-radicalisation: Critical perspectives, s. 6 
18 Schmid, A, P, Radicalisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A conceptual discussion and literature review. ICCT researchpaper, 
march 2013, s. 4 
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bemöta denna problematik. Den lokala nivån tillsammans med gräsrotsbyråkrater inom de olika 

institutionerna är frontlinjearbetare i det förebyggande och motverkande arbetet. Dessa spelar 

en helt avgörande roll för att upptäcka dessa individer på det mest effektiva sättet.19 

 

Ett förändrat fokus har inneburit att de svenska kommunerna behövt agera. En stor del i detta 

arbete har varit införandet av de lokala handlingsplanerna vilket Andersson Malmros & 

Mattsson undersökte under 2017 genom sin rapport Från ord till handlingsplan. De senaste 

studierna av Andersson Malmroos inom området har visat på att variationerna i 

handlingsplanerna beror på en skillnad i hur radikalisering definieras som begrepp. Det skiljer 

i det avseende att processen kan tolkas som endast kognitiv eller att den innehåller 

beteendemässiga element. Det visar sig även vara en varians huruvida begreppet ska tolkas som 

en process eller som själva slutprodukten. Nästan alla former av avvikande beteende, social 

status eller attityd kan tolkas som en indikator på radikalisering och forskaren hittar 66 olika 

förklaringsfaktorer i 60 av de skandinaviska kommunerna som studeras. Trots att de flesta 

använder samma teorier, modeller och checklistor finns en stor skillnad då dessa kan tolkas 

olika när de överförs från en text till en annan.20 För att undersöka detta använder författaren 

som många andra ett ny-institutionellt perspektiv som förklarar hur organisationer agerar 

baserat på trycket från dess omgivande miljö. Denna förklaringsmodell talar i grunden för ett 

resultat som ser likformigt ut hos olika institutioner, på grund av att de imiterar varandra. Men 

tidigare forskning som undersökt fenomenet CVE policys har visat på motsatsen. Detta 

förklaras dels genom olika tolkningar av samma grundmaterial samt lokala anpassningar. Det 

har visat sig att olika organisationer väljer att ta med verktyg och modeller som de anser passa 

in i den rådande kontexten i respektive kommun.21 Detta kan då förklara skillnader mellan 

kommunerna. 

 

Trots att denna uppsats strävar efter att erbjuda fler förklaringsmodeller till variationerna i 

kommunernas arbete så kommer med största sannolikhet det ny-institutionalistiska perspektivet 

att skönjas. På detta sätt kan denna uppsats bekräfta redan befintlig forskning samtidigt som 

den ger ett bredare perspektiv till fenomenet genom individernas påverkan på 

implementeringen. Den begreppsliga problematiken lyfts upp även i analysen i denna uppsats, 

då förståelsen kan bekräftas genom individernas förmåga att definiera de utvalda begreppen 

																																																								
19 Radicalisation Awareness Network, Developing a local prevent framework and guiding principles, RAN policy paper, 2016, s. 2 
20 Andersson Malmroos, From Idea to Policy: Scandinavian Municipalities Translating Radicalization, s. 41 
21 Ibid s. 42-43	
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radikalisering, radikalism, extremism, förebyggande arbete och motverkande arbete. På så vis 

belyser resultaten att skillnader även beror på hur begreppen definieras och hur de förändras 

genom överföring från en text till en annan.  

2. Teoretiskt	ramverk	

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket för uppsatsen. Detta ramverk baseras på 

Pressman och Wildavskys implementeringsteori samt Lipsky och Lundqvists 

Gräsrotsbyråkrater. Därefter redogörs för hur detta ramverk operationaliseras och påverkar det 

empiriska materialet. Avslutningsvis motiveras val av teori samt så presenteras kritik mot 

densamma.  

	
2.1 Teori	-	Implementering	och	gräsrotsbyråkrater	

Pressmann och Wildavsky brukar hänvisas till som grunden för implementeringsforskning. De 

förklarar implementeringsproblematiken som skillnader mellan politiska beslut och det faktiska 

utfallet, trots goda resurser och sympatiska tjänstemän.22 Implementering, som många andra 

begrepp, kan anta olika definitioner men avses i de flesta fall som den politiskt-administrativa 

processen mellan formellt beslut och konkret förverkligande. Denna process skapar 

förutsättningar för oss att betrakta när intentioner övergår i handling.23 I denna uppsats 

definieras handlingarna av kommunernas arbete och intentionerna av riktlinjer från den 

nationella samordnaren. Williams beskriver en undersökning av implementeringsförmågan 

som ”en organisations förmåga att föra samman material och människor, samt motivera dessa 

att nå fastställda mål”.24 Inom litteraturen återfinns ett aktörsautonomt perspektiv och 

individens påverkan på förändring. Alltså subjektiva erfarenheter och intressen hos utförarna, i 

detta avseende tjänstemännen som tog fram handlingsplanerna. Detta kan även liknas vid 

analysinriktningen Rational choice theory som bygger på antagandet att alla aktörer är 

instrumentella och agerar utifrån egen vinning och rationella val. Intresset är att vinstmaximera 

i alla lägen samt att kostnad- och nyttoanalyser ständigt är närvarande. Detta sker utan 

konsekvensanalyser som tar utomstående och deras beteenden och behov i hänsyn. Den har 

genom tiden bidragit till forskningen och visar ofta på gemensamma irrationella effekter av 

individuellt rationellt handlande. En problematik kopplat till denna analysinriktning är free 

riders. Vid samarbeten kan aktörer välja att inte agera och undvika kostsamma medverkanden 

																																																								
22 Hertting, N, Implementering: perspektiv och mekanismer, I B. Rothstein (Red.) Politik som organisation (s 185-212), Lund, 
Studentlitteratur AB, 2014 s. 185. 
23 Rein, M. From policy to practice. London, Macmillan Press, 1983 s. 114 
24 Williams, W. Social policy research and analysis. New York, Elsevier, 1971 s. 144 
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då den enskilda aktören utgår från att den egna medverkan inte kommer att göra en märkbar 

skillnad på resultatet. Om de andra deltagarna ändå samarbetar kan en free rider ändå skörda 

frukten av kollaborationen. Om alla aktörer skulle agera i enlighet med detta resonemang skulle 

resultatet bli fruktlöst för kollektivet såväl som den enskilde aktören. Den starka kopplingen 

som hävdas, är att det är aktören som blir entiteten för analys. Kritiken mot denna 

analysinriktning är att kontexten inte tas i hänsyn och att den bygger på osannolika antaganden 

om verkligheten. Den har en begränsad uppfattning om människan som subjekt och hanterar 

förändringsprocesser sparsamt.25 

 

Samtidigt kontrasteras implementering med struktur-aktör-problematiken och breddar 

förklaringsförutsättningarna att inte endast handla om enskilda aktörers motståndskraft.26 

Denna förklaringsmodell nyttjas oftast för att förklara implementeringsskillnader men inte i 

denna uppsats, utan svaret på frågeställningarna sökes istället hos de enskilda aktörerna. De 

största kortsiktiga hindren för en effektiv implementering är enligt Williams, citerad i 

Rothstein, ”byråkratiska och politiska faktorer, inte konventionella och metodologiska 

problem”.27 Det finns risker med otydliga politiska beslut. De skapar ofta stort 

handlingsutrymme för den enskilde tjänstemannen.28 Gräsrotsbyråkrater myntades första 

gången av Lipsky och hänvisar till de som infinner sig i det yttersta steget i 

implementeringsprocessen och de som har störst påverkan på en policys utfall.29 I denna 

uppsats tolkas de personer som var med och tog fram handlingsplanerna som 

gräsrotsbyråkrater. Att dessa drivs av egenintresse och inte engagerar sig mer än nödvändigt 

är en utgångspunkt för analys. Vidare kan det även handla om professionella normer och 

kompetens som påverkar resultatet.30 Viktigt innehåll i det implementeringsteoretiska 

perspektivet är innehållsstyrningens precision. Alltså personalen på operativ nivå och dess 

handlingsfrihet samt uppslutningsförmåga. Deras kunskap, utbildningsnivå, förståelse och 

kanske framförallt vilja att genomföra verksamhet i enlighet med direktiv ovanifrån. Dessa 

faktorer är viktiga för att uppskatta och analysera hur effektivt ett beslut implementeras och hur 

framgångsrikt det anses vara. Det påverkar aktörers förmåga till situationsanpassning och är 

avgörande för hur nära ett beslut ligger det faktiska utfallet, implementeringen. 

																																																								
25 Hay, C, Political analysis: a critical introduction. Basingstoke: Palgrave, 2002 s. 8-10 
26 Beyer, JM & Trice, HM. Implementing change. New York: Free Press. 1978 s. 8 
27 Rothstein, B, Den socialdemokratiska staten: reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik, 2, ombrutna och 
översedda upplagan, Arkiv, Lund, 2010 s. 54-55	
28 Hertting, Implementering: perspektiv och mekanismer, s. 192 
29 Rothstein, B, Vad bör staten göra?: om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, 3. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2010 s. 61 
30 Hertting, Implementering: perspektiv och mekanismer, s. 201 
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En norsk maktutredning lade fram tesen om utbildningens betydelse för socialiseringen av 

offentlig personal och detta understöds av Rothsteins resultat om Arbetsmarknadsverkets 

nyttjande av utbildning som instrument för organisationsstyrning.31 Rothstein trycker på vikten 

av uppifrån-och-ned perspektivet inom implementeringsforskningen, eller som han föredrar att 

kalla det, det centrala styrningsperspektivet. Samtidigt går det inte att bortse från det motsatta, 

nedifrån-och-upp, vilket denna uppsats undersöker. Egenskaperna hos tjänstemännen spelar 

stor roll, som vilken utbildning eller vilka attityder personalen har, är faktorer som påverkar 

dessa egenskaper och på så vis implementeringsprocessen. Genom detta har de operativa 

tjänstemännen handlingsfrihet och stort svängrum. Men hänsyn kan tas till den centrala 

styrningens förmåga att påverka genom vilken utbildning som erbjuds och andra 

incitamentsskapande åtgärder.32 Hur precis eller oprecis styrningen ovanifrån är, påverkar 

tjänstemännens faktiska autonomi. Det råder dock inget tvivel om att dessa individer på 

gräsrotsnivå påverkar, på ett betydande sätt, utformningen av politiken. Samtidigt ska hänsyn 

tas till att staten är med och påverkar aktörens, i detta fall kommunens, verksamhet.33 Uppifrån-

och-nedperspektivet eller vice versa erbjuder analysen att titta på ett problem baserad på en 

förskjutning mellan förvaltningsstyrning och samhällseffekter.34 

 

Med endast teori kan det vara svårt att beskriva hur aktörerna agerar inom dess givna 

handlingsutrymme men Lundquist menar sig visa vilka förutsättningar som måste gälla för att 

en god implementering ska möjliggöras. Han, i samklang med Lipsky, trycker på vikten av 

aktörens påverkan på processen. Han tar upp tre nyckelbegrepp för att beskriva detta; 

gräsrotsbyråkraten måste vilja, kunna och förstå. Med dessa tre åsyftas alltså att det finns ett 

intresse för målsättningarna, att rätt erfarenheter, handlingsutrymme och resurser, samt ett gott 

kunskapsläge råder. Dessutom förståelse för de formella och informella kraven och 

styrningarna som återfinns i bland annat intentioner hos beslutsfattarna.35  

	
2.2 Operationalisering	

Teorin operationaliseras för att förtydliga hur den ska användas i analysen av det empiriska 

materialet. Teoriingången gör det möjligt att bearbeta empirin utifrån ett aktörsperspektiv. 

Genom denna ingång fokuseras inhämtningen på de enskilda individer som var med i 

																																																								
31 Rothstein, Den socialdemokratiska staten: reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik, s. 238-239 
32 Ibid s. 240 
33 Lundquist, L, Förvaltning, stat och samhälle, Studentlitteratur, Lund, 1992 s. 99 
34 Ibid s. 138	
35 Ibid s. 75 
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framtagandet av handlingsplanerna. I denna uppsats bestäms gräsrotsbyråkraterna vara de 

funktioner som var med och skapade handlingsplanerna. Dessa benämnas olika hos 

kommunerna och kan vara lokal samordnare, säkerhetsansvarig, säkerhetssamordnare etc. 

Resultatet genom implementeringsteori kommer att beskrivas genom antaganden om 

egenintresse och eventuellt litet engagemang i implementeringen. Skillnaderna i arbetet hos 

kommunerna kommer förklaras genom gräsrotsbyråkraternas vilja, kunskap och förståelse eller 

brist på dessa. Alltså individens egenskaper men även förhållandet mellan beställare och 

utförare vilket i denna uppsats är den nationella samordnaren och de ovan nämnda funktionerna. 

Nedan redovisas hur analysen styrs av det teoretiska ramverket och vilken information som 

behöver inhämtas.  

 

2.2.1 Vilja	

Här behöver information inhämtas gällande viljan hos gräsrotsbyråkraterna att genomföra 

implementeringen. Viljan bör innefatta initiativ att föra samman såväl materiel som människor 

för att arbeta med frågan. Att ansvar fördelas, tid avsätts och att tydliga mål sätts upp för att 

motivera personalen. Särskilt bör intresset för målsättningen och ansvar för frågan identifieras 

och åsikter kring om det är den ”lokala samordnarens” roll att lösa uppgiften angående det 

förbyggande arbetet mot VE. Dessutom om aktören själv anser att radikalisering är ett problem 

i den berörda kommunen. Genom samtal kring dessa teman kan analys genomföras angående 

den egna vinningen och om det var rationellt att genomföra implementeringen. De större 

delarna som ska inhämtas kan ligga som grund för mer konkreta frågor i intervjun medan andra 

som till exempel attityder, förhållningsätt och free riders får tolkas genom samtalen. Samma 

gäller kostnads- och nyttoanalyser närvaro samt konsekvensanalysers frånvaro. 

 

2.2.2 Kunskap	

För att fastställa kunskapsläget behöver information rörande tidigare erfarenheter och 

kompetens inom området identifieras. Det kan röra befattningar eller uppgifter som tidigare 

varit i kontakt med frågan genom tidigare arbeten eller motsvarande. Utbildningsnivån blir här 

relevant och konkret mätbar genom att ställa frågor rörande intern och extern utbildning inom 

området radikalisering och VE. Alltså om kommunen erhållit utbildning från statlig nivå och 

om kommunen själv erbjudit breddutbildning inom den egna organisationen. Information 

rörande resurser i form av medel, personal, tid och stöd är högst relevant att samla in då det 

berättar om förutsättningarna för arbetet med VE. Eftersom Sverige är decentraliserat och varje 
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kommun arbetar för sig blir även frågor beträffande situationsanpassning och 

uppslutningsförmåga intressant att undersöka då det kan beskriva organisationens möjligheter 

att möta nya uppgifter.  

 

2.2.3 Förståelse	

Förståelsen hos gräsrotsbyråkraterna inhämtas genom att undersöka hur väl arbetet och 

framförallt handlingsplanerna stämmer överens med den nationella samordnarens direktiv. 

Information gällande tillgång och insikt i styrningar och dokument är högst relevant. Genom 

att undersöka om de formella (lag, förordning, styrning) och de informella kraven (intentioner) 

var tydliga i sin beskrivning samt uppfattade av gräsrotsbyråkraterna kan förståelsen förväntas 

vara god. Huruvida begrepp och definitioner i handlingsplanerna och i det talade ordet stämmer 

överens med direktiven ovanifrån beskriver också hur väl gräsrotsbyråkraterna förstod sin 

uppgift. Intressanta definitioner är framförallt radikalisering, radikalism, extremism, 

förebyggande arbete mot VE och arbete mot VE. 

 

2.3 Teorikritik	

I denna uppsats används ovan nämnt teoretiskt ramverk för att söka andra förklaringsmodeller 

än ny-institutionell teori, till varför skillnader återfinns inom de svenska kommunernas arbete 

mot VE. Motivet till att just detta ramverk valts ut är dess utgångspunkt i den enskilda 

individens påverkan på processer. Det fungerar bra som motpol till den redan övervägande 

befintliga forskningen samt så bedöms inte förklaringsmodellen som irrelevant, kanske 

tvärtom. Uppsatsen strävar då även att undersöka teorins relevans för att studera detta fenomen. 

Utfallet blir en kritisk uppsats till hur implementeringen gått till på grund av den stora 

spridningen av producerade handlingsplaner, vilket kan vara en nackdel eftersom det kanske 

kan uppfattas av informatörerna, och på så vis påverka resultatet. Fördelen är dock att ett kritiskt 

förhållningssätt och ifrågasättande kan hjälpa till att fördjupa analysen. Nackdelen med denna 

förklaringsmodellen, är att den är begränsad till människan som subjekt och slutsatserna kan 

tolkas som osannolikt simpla, men samtidigt erbjuds en utgångspunkt som är enkel att förstå. 

Viktigt att påpeka är att uppsatsen inte har för avsikt att utesluta andra förklaringar, utan endast 

söka fler modeller för analys.  



Freds- & konfliktstudier C  Marco Rebucas Olsson 
Uppsats för C-seminariet 24MAJ2019 
  

	

	 11	

3. Metod	och	material	

I detta kapitel presenteras först forskningsdesign, typ av studie och val av objekt att studera. 

Därefter redogörs för vilket empiriskt material som inhämtas och hur det insamlats. Därefter 

introduceras den analysmetod som kommer ligga som grund för slutsatserna och sammanfläta 

teorin med empirin. Avslutningsvis genomförs en kritisk diskussion kring hur valet av metod 

påverkar uppsatsens resultat. Sist kritiseras källorna som nyttjats genom en diskussion för att 

synliggöra brister i det insamlade materialet.  

 

3.1 Forskningsdesign	

Detta är en kvalitativ studie där avsikten är att på djupet undersöka fenomenet och skillnaderna 

kommuner emellan. Tre huvudsakliga inhämtningskategorier finns enligt Ahrne, fråga, 

observera och läsa. Att fråga erbjuder möjlighet att samverka med andra människor genom att 

låta dem beskriva hur och varför de gör eller tycker på ett visst vis. Att läsa kan nyttjas för att 

ta del av dokument som är skapat av andra människor.36 Det är dessa två som avses nyttjas i 

denna studie. Informationen som utgör kvalitativ typ är ord istället för siffror, något förenklat. 

Detta är den vanligaste beskrivningen för att förstå kvalitativa data men information generellt, 

är inte givet kvantitativ eller kvalitativ.37 Kvalitativ analys är oftast mer detaljrik och erbjuder 

närhet till studieobjektet. Denna metod fokuserar inte på att beskriva generella sanningar utan 

strävar mot att förklara något särskilt om ett specifikt fall. Detta brukar kallas partikularistiskt 

och innebär att analysen belyser enskildheter som senare kan peka på mönster av 

generaliserbarhet.38 Detta lämpar sig bättre i denna uppsats då avsikten är att undersöka 

implementeringsskillnaderna på djupet i särskilt utvalda kommuner. Eftersom undersökningen 

är begränsad i både tid och rum avgränsas materialet till ett urval av de 290 svenska 

kommunerna. Det kan underlätta att hålla sig inom en viss typ av miljö. Motsatsvis kan det 

även underlätta att analysera olika forum för att kunna genomföra jämförelser.39 Genom det 

senaste resonemanget genomförs undersökningen på ett antal kommuner med handlingsplaner 

som skiljer avseende sidantal. 

	

																																																								
36 Ahrne, G & Svensson, P, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen, I Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, Göran & Svensson, Peter 
(red.), [utöka. och aktualiserade] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 8 
37 Lindgren, S, Kvalitativ analys, I Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, Mikael, Hjerm, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco (red.), 
13-27, [utök. och uppdaterade] uppl., Gleerup, Malmö, 2014, s.29-30 
38 Ibid s. 41. 
39 Svensson, P & Ahrne, G, Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt, I Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, Göran & Svensson, Peter 
(red.), [utöka. och aktualiserade] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 22-23	
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3.2 Material	

Den första frågeställningarna är av innehållsmässig karaktär och ska fungera beskrivande för 

vilka förutsättningar som fanns för att påbörja arbetet mot VE. Det empiriska materialet blir 

således dokument, alltså styrningar från den nationella samordnaren. Den första delen av 

uppsatsen blir därför en dokumentstudie.40 Styrningarna från statlig nivå finns samlad i 

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism, och den utgör ensamt svaret på frågeställning 

ett. Frågeställning två och tre besvaras genom att dels samla in urvalet av handlingsplaner samt 

genomföra intervjuer. Kommunerna valdes ut genom att först kontakta Segerstedtsinstitutet 

som 2017 släppte rapporten Från ord till handlingsplan, och be om statistik rörande 

handlingsplanernas (fortsättningsvis HP) längd. På grundval av denna statistik valdes de fem 

största och fem minsta HP ut för att utgöra gruppen för slumpmässigt urval. Sju HP inhämtades 

genom respektive kommuns hemsida och övriga genom telefonkontakt med den lokala 

samordnaren eller motsvarade som sedan mejlade ut planen. Viss svårighet fanns att hitta 

planerna på hemsidan då de benämns olika. Sökord som nyttjades var: handlingsplan, program, 

strategi, våldsbejakande extremism och radikalisering. En viss förändring tog plats vid det här 

laget då det visade sig, efter samtal med ansvarig på kommunerna, att några av de mindre 

kommunerna på Segerstedtsinstitutets lista inte hade en färdig plan. Därför modifierades 

gruppen för slumpmässigt urval, vilket ledde till att ett antal av de mindre HP utgörs av två 

sidor då det inte fanns fler ensidiga planer. Detta för att möta metodens behov. På grund av 

samma bristande statistik visade sig dessutom att HP från K4 endast utgjordes av 14 sidor. 

 

För att besvara frågeställning två: Vilka är skillnaderna i kommunernas arbete mot 

våldsbejakande extremism? behöver först en analys genomföras av vad arbetet innehöll hos 

respektive kommun. För att göra detta utgår uppsatsen från hur god måluppfyllnad kommunen 

uppnår, sett till den nationella samordnarens intentioner, nio kategorier som presenteras nedan. 

Efter denna analys är genomförd jämförs kommunerna mellan varandra och skillnader 

synliggörs. Den tredje frågeställningen då aktören står i fokus söktes det uppgifter från och om 

den lokala samordnaren. I de fall där denne inte var uttalad eller tillgänglig eftersöktes andra 

befattningar som varit med vid HP framtagande. Den nationella samordnaren söktes ej då denne 

avslutade sin verksamhet i januari 2018.41 Informationen angående frågeställning tre 

inhämtades genom halvstrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju erbjuder stor flexibilitet 

																																																								
40 Ahrne & Svensson, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen, s. 8 
41 Center för Våldsbejakande Extremism, Samtalskompassen och samordnarens webbplats, hämtad 190221 
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genom olika förslag och teman som grund för frågorna. Anpassningar kan göras utifrån vad 

som uppkommer samt så kan ordningen och formen på frågorna förändras eftersom.42 Detta 

kräver en del förberedelser genom att läsa in sig och reflektera över metodvalen för att vara väl 

insatt.43 Kvale föreslår att intervjuaren ska ställa sig frågorna: vad, varför, hur, för att hantera 

detta.44 Även Thomsson understryker vikten av att tänka igenom målet och varför intervjun ska 

genomföras.45 En del i dessa förberedelser kan även utgöras av att testintervjua andra än de som 

avses. Syftet är att pröva frågorna och finslipa intervjun. Tidigare forskning visar att intervjuer 

fungerar bättre om respondenterna får tala mer fritt. Intervjuaren bör agera mer indirekt genom 

att höra om respondentens känsla av mening till arbete och förhållanden där.46 Detta 

förhållningssätt bör inte bli ett problem då frågorna kommer att röra samordnarens vilja, 

kunskap och förståelse, vilka alla speglar respondentens känsla av mening och förhållanden på 

arbetsplatsen. För att besvara frågeställning 3: Varför skiljer sig handlingsplanerna åt? behövs 

först en analys genomföras, avseende i vilken utsträckning individerna som tog fram 

handlingsplanen uppfyllde kraven för vilja, kunskap och förståelse. För att göra detta undersöks 

hur väl kommunerna uppfyller de teman som operationaliseras i teorin, under respektive 

kategori. Efter denna analys genomförs en jämförelse mot måluppfyllnad inom kommunen och 

mellan kommunerna för att påvisa individens påverkan på implementeringen. 

 

Alla som deltog i intervjuerna önskade att få vara anonyma och därför benämns personerna, P 

och kommunerna, K. Detta var förståeligt då resultaten bedöms som mer sannolika om 

informanten kan tala mer fritt. Vilket de med största sannolikhet kan göra då de inte riskerar 

reprimand. Alla hade varit med vid framtagandet av den lokala HP. Alla beteckningar på HP i 

referenssystemet och i löpande text fastställs även till ”Handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism”, med K1-K4 innan, också i syfte att skydda informanterna.  

 

3.3 Analys	av	material	

Metoden för analys är ”the constant comparative method”. Den syftar till att jämföra mönster 

från empirin med tidigare forskning och det teoretiska ramverket löpande.47 Detta är passande 

och vanligt för studier där intervju har nyttjats som insamlingsmetod. Rapportens empiri och 

																																																								
42 Kvale, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 117	
43 Eriksson-zetterquist, U & Ahrne, G, Intervjuer, I Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.), [utök. och 
aktualiserade] uppl., Liber, Stockholm, 2015, s.34 
44 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 119 
45 Thomsson, H, Reflexiva intervjuer, 2, [rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 27 
46 Eriksson-zetterquist & Ahrne, Intervjuer, s. 36-37 
47 Lindgren, Kvalitativ analys, s. 33 
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analys kommer redovisas parallellt då olika uttalanden och citat kommer att analyseras och 

jämföras för att understryka resultatet. De tre nivåerna som utgångspunkt för analys är: kodning, 

tematisering och summering. Alla dessa sker växelvis, parallellt och löpande under analysen.  

 

Kodning (reduktion av data) innebär en grovsortering av data i inledningsfasen. Syftet är att 

särskilja det mest relevanta innehållet för att skapa förutsättningar för systematik. Det kan vara 

begrepp eller passager som tillskrivs koder för kategorisering. Inledningsvis kan koderna 

innehålla olika mycket iakttagelser, men om denna skillnad blir för stor och en kod inbegriper 

ett stort antal observationer kan det indikera på att koden är för generellt definierad.48 I denna 

uppsats började denna del redan under operationalisering av teorin. Där sorteras materialet in 

under rubriker för analysen. Det teoretiska ramverket tillsammans med författarens 

överväganden och beslut mynnar ut i en övergripande modell för vilken information som är 

relevant för analys. 

 

Tematisering (presentation av data) innebär såväl att strukturera huvudinnehållet för sin egen 

del som att presentera det för en publik. Tematisering kan tolkas som en förlängning av 

kodning. När kategorierna har stabiliserats kan de sedan ordnas inom olika grupper och hänsyn 

tas till relationen emellan. Denna del utgör en viktig aspekt av att finna mönster både för att 

anknyta till teorin men även till den kunskap som utvecklats om materialet.49 I resultatkapitlet 

bryts koderna ner i teman efter likheter och skillnader som uppkommit i materialet. Där tar den 

analyserande delen vid genom att identifiera teman för analys och hur de förhåller sig till 

varandra. 

 

Summering (slutsatser och verifiering) innebär att skapa en tydlig struktur, samla resultaten och 

kommunicera dem. Detta begrepp omfattar även verifiering. Att försöka utmana resultaten för 

att undvika undermåligt underbyggda antaganden.50 En god metafor för denna analys är ”den 

hermeneutiska spiralen” och begreppet iterativ. Den sistnämnda beskriver att flera 

genomgångar av datamaterialet är nödvändigt för att resultaten ska bli stabila. Spiralen målar 

upp bilden av att processen ständigt arbetar mot ett mer och mer förfinat resultat.51 Detta 

presenteras i det avslutande kapitlet efter flera genomgångar av materialet. Kodningen utgår 

																																																								
48 Lindgren, Kvalitativ analys, s. 34-35, 37-38 
49 Ibid s. 34-35, 40 
50 Ibid s. 34-35, 41 
51 Ibid s. 34-35	
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från de teoretiskt härledda kategorierna vilja, kunskap och förståelse, vilket innebär en deduktiv 

ansats.  

	

3.4 Metodkritik	

Den viktigaste delen i detta metodval är trovärdighet och närhet till studien och objekten. Dessa 

kan genom intervju påverkas i flera avseenden och på så vis ge effekter i resultatet. Genom att 

intervjuaren på olika sätt projicerar känslor kring frågorna eller har en egen subjektiv 

utgångspunkt. Samtidigt erbjuds en djupare förståelse och större detaljrikedom för fenomenet 

genom denna insamlingsmetod. Reliabiliteten anses hög genom informanternas funktioner och 

dess insikt i arbetet med HP, dessutom dess anonymitet. Validiteten likaså av samma skäl samt 

att ingen individ på kommunal nivå har mer insikt i arbetet med HP än de fyra personerna inom 

respektive kommun. Den kvalitativa metoden bedöms aktuell på grund av att uppsatsen avser 

söka djupare kunskap om de särskilda fallen. Dessutom erbjuder den rimligare tidsåtgång med 

hänsyn tagen till tidsuttaget för uppsatsens skapande. Nackdelen med detta metodval är att 

resultaten kommer utgöras av specifika slutsatser för dessa fall och inte direkt generaliserbara 

antaganden. Däremot kanske enskildheter kan belysas som visar på mönster av 

generaliserbarhet.  

4. Empiri	&	analys	

I detta kapitel återges först en kort sammanfattning av de styrningar som den nationella 

samordnaren delgav kommunerna i deras inledande arbete. Därefter presenteras och analyseras 

det empiriska materialet, en kommun i taget, utifrån det teoretiska ramverket och styrningarna 

från den nationella samordnaren för att svara på frågeställningarna.   

 

4.1 Nationella	styrningar	

I boken Nationell strategi mot våldsbejakande extremism beskrivs styrningarna från nationell 

nivå angående hur arbetet mot VE bör utformas. Detta dokument tillsammans med teorin utgör 

grunden för den intervjumall som nyttjats vid intervjuerna. I denna beskrivs det att kommunerna 

hittills inte har tagit tillräckligt och i vissa fall inget ansvar för det förebyggande arbetet mot 

VE. Det grundar sig bland annat i en rädsla för att göra fel och svårigheter att bemöta dessa 

typer av frågor. Samtidigt har informationen varit knapphändig och deras roll otydlig. Sedan 

den nationella samordnarens tillträdde fastställs dock att kommunerna är avgörande i detta 
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arbete. Tillsättning av lokala samordnare har även ökat kvalitén på åtgärderna. 52 Enligt direktiv 

från den nationella samordnaren bör varje kommun ha: 

 

Politisk vilja och ansvar från den högsta kommunala ledningen som ger mandat och 

förutsättningar för att initiera, leda och utveckla arbetet mot VE. Arbetet ska inkluderas i alla 

verksamheter och inte isoleras.53 En funktion som ansvarar för att samordna det förebyggande 

arbetet mot VE. Denna ska fungera koordinerande genom samverkan mellan lokala- och 

nationella aktörer samt olika verksamheter i civilsamhället. Syftet är att motverka tillväxten av 

extremistiska miljöer. Det ska även finnas en lokal lägesbild som uppdateras kontinuerligt och 

bygger på kunskap om lokala extremistiska miljöer. Den skapas i samarbete med lokala aktörer 

och syftar till att synliggöra utmaningarna och lägga grunden för handlingsplanen.54 En 

handlingsplan som fördelar ansvaret och strukturerar arbetet bör finnas. Denna ska grunda sig 

på lägesbilden och innefatta de samverkande aktörerna. 

 

En tydlig fördelning mellan uppgifter för polis och kommun bör synliggöras, där strävan ska 

vara regionalt samarbete. Eftersom denna typ av arbete kan ge upphov till hot och annan 

otillåten påverkan ska arbetsgivaren förbereda för anpassat stöd för arbetaren i syfte att öka 

resiliensen för attacker mot demokratin. Planen bör revideras vid behov och den högsta 

politiska nivån ska stötta planen.55 Ledningsansvaret för samverkan med relevanta aktörer ska 

ligga hos kommunen. Syftet är att stärka resiliensen mot VE. För att göra detta ska viktiga 

aktörer identifieras. Dessa, på kommunal nivå, befinner sig främst inom skola, fritid och 

socialtjänst. Externt är polis, kriminalvård, sjukvård och brottsförebyggande rådet exempel på 

viktiga aktörer. Civilsamhället bör också involveras som trossamfund och idrottsföreningar. 

Privat verksamhet likaså som bostads-, parkering- och bevakningsbolag som fungerar som en 

naturlig länk mellan medborgare och kommun. Redan rådande kommunikationskanaler bör i 

första hand utnyttjas och i de kommuner där dessa saknas bör de upprättas.56 Kommunen ska 

säkerställa möjligheterna till informationsdelning. Detta gäller för samtliga nivåer. Enskilda 

individer och anhöriga till de människor som radikaliseras ska ha tillgång till information och 

kontakt vid behov. Utbyte ska ske inom kommunens verksamhetsområden och externt mot 

																																																								
52 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Nationell strategi mot våldsbejakande extremism, s. 19 
53 Ibid s. 20 
54 Ibid s. 21	
55 Ibid s. 22-23 
56 Ibid s. 21-22 
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andra aktörer i samhället. Dessutom ska informationsdelning ske mellan länder för att begränsa 

möjligheterna att ansluta sig till terrorgrupper utomlands. 

Organiserat stöd till anhöriga är ytterligare en intention från den nationella samordnaren. 

Tydlighet inom kommunen angående var dessa människor ska vända sig om de ser tecken på 

bekanta som dras in i VE. Det är oftast de anhöriga som först upptäcker förändrade beteenden. 

I detta avseende är kontakten med civilsamhället viktigt. Då stigmatisering är vanligt 

förkommande i denna fråga är det av vikt att kommunen sänker tröskeln för kontakttagande hos 

dem anhöriga.57 Stöd för att hjälpa de som vill lämna VE är ett komplext problem som ofta 

handlar om inre motivation. Två dimensioner identifieras som avgörande för avhopp. En social 

och en praktisk. Den förstnämnda handlar om relationen till anhöriga, barn, partner och 

övergången till vuxenlivet med familj och arbete. Den sistnämnda handlar om praktiska behov 

som psykiatriskt stöd, ingång i arbete och omlokalisering baserat på skyddsbehov. För att 

vidhålla den inslagna banan är det viktigt med rutiner och struktur i vardagen. Dessa 

dimensioner skall tas i hänsyn för att underlätta avhopp och dessa människor ska vara en 

målgrupp för riktlinjerna.58 Ett särskilt ansvar för att stötta den idéburna sektorn ska finnas. 

Befintliga forum bör i möjligaste mån utnyttjas och där dessa inte finns bör nya skapas för att 

främja dialog. Alla aktörers grundläggande arbete ska utgå från demokratiska fri- och 

rättigheter.59  

 

4.2 Kommun	1	–	Radikalisering	är	inte	ett	problem	i	vår	kommun	

P1 var risk- och säkerhetschef, beredskapssamordnare och kontaktperson mot NS samt andra 

aktörer.60 Hen var ensam ansvarig för att ta fram den lokala HP. P1 ansåg inte att det fanns en 

politisk vilja att ta fram HP men ansåg att politikerna varit lyhörda inför arbetet. Hen fick i 

uppdrag att vara kontaktperson och på grund av detta och hens befattning, inom kommunen, 

tog P1 själv tag i arbetet med att upprätta HP efter krav från NS. P1 berättar inledningsvis att 

hen inte kände till om det fanns en lokal lägesbild men uttrycker senare att det inte fanns någon.  

 

P1 ställer sig skeptisk till att det behövdes en HP i kommunen. Hen ansåg att radikalisering inte 

var ett problem där. Dessutom menade P1 att arbetet med HP inte prioriterades utan P1 lät andra 

saker komma före. Hen sa ”finns inte den här typen av problem i kommunen, vad ska man ha 

																																																								
57 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Nationell strategi mot våldsbejakande extremism, s. 23-24	
58 Ibid s. 24-26 
59 Ibid s. 26	
60 K1, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 2016 s. 1 



Freds- & konfliktstudier C  Marco Rebucas Olsson 
Uppsats för C-seminariet 24MAJ2019 
  

	

	 18	

en HP till då? (…) Det var nog lite så att vi gjorde en HP trots att vi inte trodde vi behövde 

någon”. Även om fler institutioner var inblandade som till exempel brottsförebyggande rådet, 

räddningstjänsten, polis m.fl. så trycker P1 på att hen var ensam och hade endast sin närmaste 

chef att diskutera med kring dessa frågor. De mål som sattes upp var främst att utbilda 

medarbetare men även att erbjuda stöd till de anhöriga genom informationskampanjer inom 

verksamheterna. Dessa mål menade P1 utformades både genom krav från NS samt genom att 

titta på vad som behövdes i just deras kommun. Att ansvaret för att upprätta en HP hamnade 

hos P1 anser hen inte vara riktigt korrekt. P1 menade att detta arbete borde hamna inom 

”ungdomar och skola” istället för säkerhet. Han kallar det ”den sociala sidan”. Detta menar hen 

kan förklara varför det inte blev så lyckat med framtagandet av HP. Någon kostnads- och 

nyttoanalys genomfördes aldrig och diskuterades inte heller. Viljan fanns inte hos politikerna i 

kommunen men hos regeringen, och därför upprättades HP, menar P1. 

 

P1 saknade såväl erfarenhet, kompetens som utbildning inom ämnet. Den kompetens hen menar 

fanns var riskhantering generellt inom sin funktion på kommunen. Detta tomrum fylldes delvis 

med föreläsningar och seminarium som NS och Länsstyrelsen erbjöd. P1 anser att den 

utbildningen täckte behovet ”sådär”. Kunskapsluckan menar hen också är ett motiv till varför 

uppgiften borde ha hanterats av andra. Hen saknade kunskap om hur man bemöter ungdomar 

som hamnat snett och detta bör istället tas om hand av någon med en annan 

utbildningsbakgrund, som socionomutbildning eller liknande. P1 var med och spred kunskap 

om den lokala problematiken inom kommunen både till skolor och politiker. Detta togs höjd 

för i HP främst som utbildning till medarbetare men även inom olika verksamhetsområden inom 

kommunen. I HP beskrivs det som stöd till berörda verksamheter.61 Inga extra resurser avsattes 

för att arbeta med HP. Trots den låga kunskapen menar P1 att hen lyckades lösa uppgiften att 

ta fram HP och att anpassning inför den nya uppgiften fungerade bra. På frågan om hen anser 

att det fanns rätt kunskap för framtagande av HP svarar hen, ”Det är ingen märkvärdig HP, så 

det tycker jag att det gjorde.” 

	

Såväl NS som länsstyrelsen var väldigt informativa och aktiva med informationsdelningen 

enligt P1. De gjorde många utskick, det fanns mycket information på hemsidan och de besökte 

även kommunen och informerade. I HP återfinns en rubrik som lyder ”Stöd till anhöriga”, där 

beskrivs att anhöriga enkelt ska kunna ta del av information men inget mer om hur eller var den 

																																																								
61 K1, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 1 
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ska kunna tillgås. P1 ansåg inte att de behövde ta höjd för lag och förordning i deras HP. Det 

som styrde innehållet i HP var NS rekommendationer genom till exempel förslag på hur en HP 

skulle se ut. Avsikten hos NS var väldigt tydlig enligt P1. HP beskriver att arbetet mot VE ska 

bygga på samverkan, genom de redan befintliga nätverken, med såväl interna som externa 

aktörer.62 Detta bekräftas av P1 som menar att det faller naturligt i en liten kommun. Men dialog 

har skett främst inom offentlig sektor och med föreningar i kommunen, dock så har privat och 

idéburen sektor endast haft tillgång till information via kommunens hemsida. På frågan om P1 

själv hade god förståelse för vad HP avsåg innehålla svarar hen, ”Ja… det kan vi väl säga att vi 

hade. Det tycker jag…”. P1 har svårt för att resonera kring begreppen radikalisering och 

radikalism, hen vet inte hur de kan skiljas åt. Extremism menar hen dock låter allvarligare än 

radikalism. Det förebyggande arbetet mot VE är viktigast när man jobbar med krisberedskap 

som P1. Hen trycker på att det är mycket svårare om individer redan befinner sig i extremistiska 

organisationer. 

 

4.2.1 Kommun	1	-	Analys	

Hur god måluppfyllnad uppnår kommunen? 

 

Den politiska viljan saknades uttrycker P1 i klartext och varken ett tydligt uppdrag eller avsatta 

resurser, personal eller tid fanns att tillgå som styrker detta påstående. En klar funktion som 

ansvarade för samordning var tillsatt och det var P1 själv som uttrycker detta vilket också 

bekräftas av HP. En lokal lägesbild fanns inte att tillgå och skapades aldrig av P1, men en HP 

på två sidor finns idag.63 Ledningsansvaret för samverkan uppnås ej då det endast står beskrivet 

i HP att samverkan ska ske genom befintliga nätverk, men ingenting om var ansvaret ligger för 

ledning. P1 påtalar inte heller att ansvaret ska ligga hos hen själv eller på annan funktion inom 

kommunen. Säkerställning av informationsdelning uppnås delvis då HP tar höjd för stöd till 

anhöriga och att P1 beskriver en god dialog med offentlig sektor och föreningar, samt att en 

hemsida finns att tillgå för övriga. Det är dock fortfarande stora brister i detta då varken privat- 

eller idéburen sektor har varit med i dialogen samt att stödet till anhöriga inte är mer utvecklat 

än en mening i HP.64 Det sistnämnda talar också för att organiserat stöd till anhöriga saknas. 

Saknas i arbetet gör även stöd till avhoppare och stöd till den idéburna sektorn.  

 

																																																								
62 K1, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 1	
63 K1, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 1-2 
64 K1, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 1	
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Fanns det vilja kunskap och förståelse hos individen? 

 

Vilja saknades hos P1 vilket framgår både genom tolkningar avseende att hen inte ansåg att VE 

var ett problem i kommunen samt genom direkta uttalanden om att det åsidosattes och 

prioriterades ned bland hens uppgifter. Den negativa inställningen till framtagandet av HP 

bedöms även motiveras genom avsaknad av vilja hos kommunpolitikerna. Då P1 själv anser att 

uppgiften kom från regeringen och inte genom kommunen menar hen att den saknade 

kontextuell förankring och inte kunde bidra till kommunens utveckling. Samtidigt understryker 

också P1 hur uppgiften hamnat på fel funktion. Eftersom hen själv ansåg och fortfarande står 

fast vid detta, kan man tolka en avsaknad av incitament på individuell nivå att vilja lösa 

uppgiften. 

 

Kunskapsläget hos P1 var kraftigt eftersatt. Den kunskap som anskaffades var genom NS 

försorg samt Länsstyrelsen. P1 säger både att denna utbildning täckte behovet ”sådär” och att 

kunskapsbristen kan motivera felplaceringen av uppgiften. Samtidigt avslutar hen intervjun 

med att uttrycka att det fanns rätt kunskap, trots att HP inte var märkvärdig. Såväl HP som 

intervjun talar ett otydligt språk. HP i sig saknar dock mer än hälften av de punkter som NS 

meddelat att kommunerna ska ta höjd för och tolkningen av intervjun talar för att kunskapen 

saknades. Detta eftersom P1 helt saknade erfarenhet, kompetens och kunskap inom ämnet VE 

och hens egna negativa uttalanden om utbildningen som erbjöds externt.  

 

Förståelsen var god enligt P1 då informationsdelningen avseende HP innehåll var tydligt. 

Stundtals beskriver hen såväl NS som Länsstyrelsen som ”väldigt informativa”. Om analysen 

endast skulle utgå från informantens egen utsago skulle förståelsen bedömas som mycket god 

i detta hänseende. Men sett till vad HP faktiskt innehåller, eller faktiskt inte innehåller, samt P1 

övriga uttalanden om vad hen tagit höjd för menar jag att förståelsen varit låg, då P1 uppnått 

låg måluppfyllnad sett till NS intentioner. Detta både genom att många delar saknas helt, samt 

att vissa delar är extremt vagt utvecklade. Dessutom verkar förståelsen för de mest vitala 

begreppen inom området VE fortfarande vara oklara och svåra att förstå. 

 

4.3 Kommun	2	–	Handlingsplanen	som	ett	verktyg	för	alla	verksamheter	

P2 var utredare på kommunledningsförvaltningen och ensam ansvarig för att ta fram HP. Hen 

uppfattade att det helt klart fanns en politisk vilja och ansvar för framtagandet då det kom i 
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form av ett politiskt uppdrag. Även om P2 fick ansvar för att svara på frågor angående VE så 

menar hen att det inte utsågs en lokal samordnare. Samtidigt beskriver HP att 

säkerhetssamordnaren ansvarar för att leda och koordinera arbetet mot VE. Hen ska vara 

kontaktperson och agera samordnande såväl internt som externt.65 Inför arbetet med den nya 

HP skapade P2 en lokal lägesbild genom samtal och kontakt med säkerhetsansvarig på 

kommunen, kommunalråd, polis och andra som jobbat aktivt med frågan eftersom P2 var ny på 

jobbet. Detta resulterade aldrig i ett fysiskt dokument men P2 hävdar att hen bildade sig en 

uppfattning om läget för att leverera en HP.  

 

P2 ansåg inte att VE var ett problem i kommunen då det endast florerade rykten. Inga bevis 

eller riktiga belägg fanns tillgängliga. Under framtagandet av HP var socialnämnden, 

socialförvaltningen och polis inblandade. Målet med planen var att den skulle vara omfattande 

och kunna användas som ett verktyg för olika verksamheter. För att uppnå detta delades den in 

i två huvuddelar, där den första utgör en utbildande del och den andra en struktur för arbetet.66 

P2 fick tid till sitt förfogande för att ta fram HP och äskade inte om mer resurser. P2 trycker på 

ett förändrat organisatoriskt läge idag och menar att säkerhetsansvarig och funktioner inom 

brottsförebyggande skulle vara aktuella att ha med om HP togs fram idag. Men dessa fanns inte 

då. Någon kostnads- och nyttoanalys genomfördes aldrig. Uppgiften kom från NS och 

kommundirektören med flera ansåg att detta var ett viktigt uppdrag. P2 uttalar själv att hen hade 

viljan att genomföra arbetet med HP och motiverar detta med att hen kände att man var positiva 

till detta i kommunen. P2 tillsammans med kommunen ansåg att detta var en viktig fråga.  

 

P2 hävdar att hen saknar erfarenhet, kompetens och utbildning inom området. Det som fanns 

var en bakgrund inom beteendevetenskap och psykologi. Den utbildning som tillkom var ett 

tillfälle i Stockholm som motsvarade en seminariediskussion samt utskick från NS. Inom 

kommunen genomfördes en seminariedag med fokus på VE då polisen med flera informerade 

mot främst skolorna. Avseende informationsdelning mellan polis och kommun är det 

säkerhetssamordnaren som ansvarar för.67 I HP benämns informationsdelning i vissa 

avseenden. Polismyndighetens viktiga funktion tas upp samt så rekommenderas ett utbyte av 

information mellan omkringliggande kommuner, Blekinge landsting, kriminalvården och 

arbetsförmedlingen.68 I HP identifieras även ett behov av en informations- och 

																																																								
65 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 2016 s. 12 
66 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 2 
67 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 12	
68 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 15, 17 
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kommunikationsplan.69 Telefonnummer till samtliga relevanta verksamheter och personer 

återfinns i HP samt en bilaga för informationsutbyte mellan Säpo, polis och kommun. I denna 

bilaga återfinns ansvar och informationsgången mellan myndigheterna.70 Stödet till anhöriga 

erbjuds dels genom en stödtelefon som är öppen varje vardag. Dessutom finns Vuxenenheten 

som utreder och fattar beslut om insatser. Stöd och behandling erbjuds av Råd och stöd vuxna. 

Om kommunen själv inte kan tillgodose behovet kan externa insatser sökas.71 Dessutom 

utbildas vissa nyckelpersoner inom kommunen för att vägleda och stödja anhöriga i frågor 

rörande VE.72 Avhopparverksamhet benämns endast genom att HP bekräftar dess vikt och att 

få lokala aktörer fångar upp dessa individer.73 Kommunens anpassningsförmåga till den nya 

uppgiften menar P2 var god och hen upplevde aldrig några problem i samband med arbetet med 

HP. Kunskapsläget kunde dock varit bättre menar P2. Rollen som utredare är väldigt 

övergripande och ställer krav på att kunna sätta sig in i olika saker och ta fram relevant kunskap 

och information. Eftersom P2 inte hade rätt bakgrund så studerade hen mycket fakta och tittade 

mycket på hur andra kommuner gjorde och hur de tänkt. 

	

Uppgiften från NS var inte ”jättetydlig” enligt P2, men säger också att minnet är vagt. Exakt 

vad, kommer hen inte ihåg. Tillgången till styrning i lag och förordning var relativt god men 

insikten i NS intentioner vågar hen inte svara på. Kanske en hemsida eller inloggning till en 

mail uttrycker P2. Kravet på samordning och samverkan hanterades inom redan befintliga 

kanaler inom kommunen och de fungerade, vill hen minnas. HP tar höjd för samverkan på flera 

sätt. Där beskrivs vilka olika delar i kommunen som är viktiga att samverka med i detta arbete, 

till exempel organisationer, föreningar, Säpo, polis, Brottsförebyggande rådet, kommunala 

aktörer, förvaltningar, bolag med mera, samt hur det ska gå till.74 Dessutom bilagas Sekretess i 

samverkan, som sammanfattar hur sekretessen hanteras mellan socialtjänsten, 

utbildningsförvaltning, personal inom lokal fritidsverksamhet och polis.75 Inga initiativ togs för 

att stötta den idéburna sektorn enligt P2 och även HP bekräftar detta. Mot offentlig och privat 

sektor vet hen inte. P2 anser att förståelsen var god trots den vaga kontakten med NS. Hen 

trycker på sin egen förmåga att söka rätt på den informationen som var nödvändig. 

Radikalisering säger P2 är perioden när en grupp eller person förändras mot ickedemokratiska 

																																																								
69 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 18-19 
70 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 20-21 
71 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 14-15 
72 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 18 
73 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 15-16 
74 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 11, 12, 14, 15	
75 K2, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 22-26 



Freds- & konfliktstudier C  Marco Rebucas Olsson 
Uppsats för C-seminariet 24MAJ2019 
  

	

	 23	

värderingar och radikalism, ett synsätt. Radikalism och extremism vågar hen inte uttala sig om. 

Det förebyggande arbetet är mer strategiskt och ger förutsättningar att jobba mot VE medan 

motverkande är mer handgripligt.  

 

4.3.1 Kommun	2	-	Analys	

Hur god måluppfyllnad uppnår kommunen? 

 

Den politiska viljan och ansvaret för HP fanns i kommunen och visar sig både genom P2 

uttalanden och upplevelser av detta. Dessutom tilldelades det som ett politiskt uppdrag med 

uppbackning av kommundirektör med flera. Funktionen för samordning menar P2 inte var 

tillsatt, medans HP säger motsatsen. Säkerhetssamordnaren ska agera bland annat 

”koordinerande och samordnande”. Varför dessa motsägelser förekommer är svårt att svara på 

men genomgående är att P2 överlag hade svårt att minnas flera delar som efterfrågades i 

intervjun. Detta talar för att funktionen för samordning fanns då det var P2 ensam skapade 

planen. Å andra sidan kan det tolkas som att HP tog höjd för funktionen även om den inte 

faktiskt var tillsatt av en individ. Då det endast är funktionen som efterfrågas av NS bedöms 

den därför befintlig i detta avseendet. En lokal lägesbild skapades av P2 själv genom kontakt 

med erfarna och relevanta aktörer inom området. Ledningsansvaret för samverkan lyser med 

största närvaro i HP. Samverkan tas upp på flera sidor och avhandlar såväl relevanta aktörer 

som hur samverkan ska gå till. Dessutom bilagas hur sekretess ska behandlas då information 

flyttar mellan institutioner. Huruvida HP säkerställer informationsdelning kan diskuteras. 

Språkbruket är inledningsvis vagt då man kan läsa om ”polismyndighetens viktiga funktion” 

och att ”informationsdelning rekommenderas”. Däremot återfinns en informations- och 

kommunikationsplan vilket talar för att en brist har identifierats men om det räcker för att påstå 

att informationsdelningen är säkerställd låter jag vara osagt. Det som ändå avgör frågan är att 

information och kontakt för individer och anhöriga återfinns i HP samt att samverkansansvaret 

är så omfattande att utbyte mellan verksamhetsområdena i princip är ofrånkomligt. Det 

organiserade stödet till anhöriga är välutvecklat och tydligt återgivet i HP. HP tar höjd för flera 

nivåer i kommunen som individ, beslut, behandling, vad som finns externt och utbildade 

nyckelpersoner på kommunen. Stödet till avhoppare finns dock inte, men HP redogör ändå för 

den nationella och omfattande problembilden kopplat till avhopparverksamhet. Den idéburna 

sektorn erhåller inget stöd från kommunen enligt P2 och HP uttrycker inget som skulle påstå 

motsatsen.  
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Fanns det vilja, kunskap och förståelse hos individen? 

 

P2 själv hävdar att viljan var stark och motiverar detta med det stöd som hen upplevde från 

flera olika nivåer. Att tiden som avsattes, tillsammans med att inte mer resurser efterfrågades, 

talar för att P2 var väl motiverad inför uppgiften. Motsatsvis ansåg hen inte att en problematik 

fanns i kommunen och dessutom genomfördes aldrig någon kostnads- och nyttoanalys. Det som 

övervägande stärker tesen om att viljan fanns hos aktören är de tydliga målsättningarna. De 

talar för en vilja att skapa något som både utbildade kommunen och som kan nyttjas i praktiken 

vid framtida problem. 

 

”Kunskapsläget hade kunnat vara bättre” säger P2. Hen saknade utbildning, erfarenhet och 

kompetens. Dessutom erbjöds inte utbildning från andra externa parter förutom en 

seminariediskussion och utskick från NS. Internt är det dock en helt annan fråga, avseende den 

välutvecklade interna samverkan och informationsdelningen som såväl HP som P2 talar om. 

P2 uttrycker både motivation och vilja att ta fram en HP som erbjuder utbildning och kan 

fungera som verktyg. Rollen som utredare och P2 uttalanden om den faktainhämtning som ägt 

rum och att hen även tittat på hur andra kommuner genomfört arbetet, talar alla för att 

kunskapsläget blev högt i samband med uppgifts lösande. Dessutom anser P2 att uppgiften 

kunde lösas inom givna ramar för tid, personal, och resurser.  

 

Förståelse var god för att lösa uppgiften menar P2 trots att uppgiften var ställd på ett otydligt 

sätt. Hen trycker på sin egen förmåga att söka rätt på den information som behövdes och sett 

till måluppfyllnad är det svårt att argumentera emot. Då minnet verkar svagt får HP innehåll 

utgöra grunden för påståendet att förståelsen var god, dessutom visar P2 god förståelse för de 

relevanta begreppen trots att hen väljer att inte svara på en av tre frågor.  

 

4.4 Kommun	3	–	Ovilja	i	den	politiska	toppen	

P3 var ungdomschef på kultur och fritidsförvaltningen. I deras arbetsgrupp, som de kallar för 

Barn och ungdoms policygruppen, för framtagande av HP ingick tre personer varav en var lokal 

samordnare för frågor rörande VE.76 Denna person var också enhetschef för olika delar av 

socialförvaltningen och mycket upptagen med andra uppgifter. P3 ansåg inte att det fanns en 

politisk vilja att driva igenom HP. ”Jag upplevde att det var ett svalt intresse politiskt, det skulle 

																																																								
76 K3, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 2015 s. 1 
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göras för att det skulle göras.” Det fanns ingen lokal lägesbild kopplat till VE men en samlad 

bild angående barn och ungdomar fanns, samt så kontaktade arbetsgruppen polis, 

räddningstjänst, BUP, ungdomsmottagningar och andra verksamheter som arbetade med barn 

och ungdomar, inför arbetet med HP. P3 beskriver att denna kontakt inte resulterade i en 

lägesbild eftersom resurserna inte var tillräckliga och det begränsade möjligheterna att skapa 

en sådan.  

 

P3 ansåg inte att radikalisering var ett problem i deras kommun. Det fanns varken en tydlig 

problembild eller uppgifter om individer som radikaliserats. Däremot var de öppna för att det 

kan komma att bli aktuellt i ett senare skede. Inga andra institutioner var med i framtagandet av 

HP, utan det var endast kommunen. De andra ovan nämnda delarna var med på månatliga möten 

avseende barn- och ungdomssituationen generellt och inte avseende radikalisering specifikt. 

Målen som sattes upp inför arbetet var att medvetandegöra och höja kompetensen hos 

medarbetarna som arbetar med ungdomar.77 Inga extra resurser tillsattes för detta arbete, de 

handlade inom ramarna för satt budget för respektive verksamhet. De äskade inte heller om mer 

resurser. Under vilken verksamhetsgren detta arbete bör ligga är mindre relevant menar P3, 

utan trycker på vikten av politisk förankring. ”Det måste ligga på ett politiskt beslut någonstans 

(…) så tycker jag att politikerna bör ge ett tydligt beslut och uppdrag (…) det måste vara 

politiskt förankrat. Det skall följas upp och finnas tydliga krav.” Någon kostnads- och 

nyttoanalys genomfördes aldrig då de i ett tidigt skede förstod att det inte fanns resurser att 

tillgå. P3 menar att det absolut fanns en vilja hos medarbetarna att genomföra arbetet med HP.  

	

P3 beskriver att gruppen hade god allmänkunskap. Hen själv hade tagit med sig mycket från 

tidigare utbildning, arbete och intresse. Även om ingen var någon form av expert menar hen att 

de var chefer med medarbetare som jobbat mot medborgare och grupper som befunnit sig i 

utsatta situationer och riskmiljöer. Representanterna i gruppen kom från Social-, Barn och 

utbildnings- och Kultur och fritidsförvaltningen vilket innebar att de bar med sig denna typ av 

kompetens. P3 själv var från fritidsledarvärlden. Den utbildning de fick i samband med 

framtagandet erbjöds av Säpo i form av en föreläsning på plats i kommunen. De öppnade upp 

för samarbete och erbjöd sin kompetens. Utöver Säpo var där inga andra externa nationella 

parter som P3 vill dra till minnes. Däremot breddutbildade de olika verksamhetsområdena inom 

kommunen varandra genom föreläsningar, workshops och nätverk. Det skedde även ett utbyte 

																																																								
77 K3, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s. 1	
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mellan kommuner i regionen avseende hur man jobbar, vad man gör och hur problembilden såg 

ut. En dialog upprättades med den lokala moskén om att HP var framtagen och varför. 

Informationsdelning generellt ut i kommunen löstes genom verksamhetsområdena som 

ungdomsgårdar eller grannskapssamordning. Det gällde nationell stödtelefon och vilket stöd 

som fanns för anhöriga. ”Vet inte exakt hur skolan m.fl. gjorde men det var så vi skulle göra, 

via våra verksamheter.” I HP återfinns numret till nationell stödtelefon, polisen och Säpo samt 

ett telefonnummer till socialtjänsten om man vill anmäla oro kring barn och ungdom. P3 vet 

inte vilka resurser som avsattes för arbetet med HP men de fick inga extra pengar. På frågan 

om anpassningsförmågan mot den nya uppgiften trycker P3 på avsaknaden av politiskt beslut, 

samma när det gäller uppkomna problem i samband med definitioner och information. 

”Politiska besluten var oklara. I de bästa världar om man styrt upp det, har det kunnat bli bättre. 

Vår HP var kanske inte något att hänga i julgran men vi gjorde en och det blev t.ex. intervju i 

radion, så den uppmärksammades.” 

P3 kommer inte ihåg om uppgiften var ställd på ett tydligt sätt från NS, inte heller om avseende 

hur uppgiften skulle lösas eller vad planen avsåg innehålla. Men hens uppfattning var att 

uppgiften kom direkt från regeringen. Avseende styrningar, menar P3 att lagar och förordningar 

inte berörde deras HP då den låg på ”en annan nivå, med inte så många punkter”. Samverkan 

och samordning löstes genom redan befintliga samverkansforum såväl internt som externt.78 

Inom den politiska toppen, region Halland, lokala nämnden och polisen fanns redan rådande 

samverkansavtal. Detta täckte större delen av den offentliga sektorn. Mot den privata sfären 

fördes ingen dialog och mot den tredje sektorn, endast delvis. Där arbetade gruppen med utskick 

till största del men även möten med vissa organisationer. Föreningsliv och religiösa samfund 

är exempel som P3 tar upp. P3 har svårt att dra sig till minnes men menar att de hade god 

förståelse för hur uppgiften skulle lösas och vad HP skulle innehålla. De lade ambitionsnivån 

lågt på grund av de låga resurserna. P3 beskriver att radikalisering innebär att man är på väg 

någonstans och radikalism så är man där. Skillnaden mellan radikalism och extremism är våldet 

där våldet hör till den förstnämnda även om begreppen hör ihop. Förebyggande och 

motverkande arbete mot VE hänger tätt ihop och P3 förklarar att ”när man arbetar förebyggande 

så arbetar man motverkande mot något dåligt”.  
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4.4.1 Kommun	3	-	Analys	

Hur god måluppfyllnad uppnår kommunen? 

 

Genomgående under hela intervjun framgår det med högsta tydlighet att P3 anser att frånvaro 

av politisk vilja och ansvar var en stor brist i arbetet. Denna avsaknad menar P3, förklarar 

bristerna i måluppfyllnad för K3. En funktion för samordning tilldelades inom arbetsgruppen 

även om P3 indikerar att denna funktion hamnade i bakgrunden av många andra mer 

prioriterade uppgifter. Därav kan det ifrågasättas huruvida denna funktion endast ägde 

symboliskt värde eller faktiskt verkade inom givet handlingsutrymme. En ansats att skapa sig 

en bild av läget gjordes genom kontakt till olika myndigheter och organisationer. Samtidigt 

uttrycker P3 att det inte fanns en lokal lägesbild. Dessa kan ses som motstridiga men tolkningen 

blir dock att lägesbilden inte tog formen av ett faktiskt dokument men information insamlades 

likväl om läget över barn och ungdomar i kommunen. Ledningsansvar för samverkan går ej att 

finna i varken HP eller hos P3. P3 menar att arbetsgruppen tog höjd för att säkerställa 

informationsdelningen genom att nå ut via verksamheterna. Inom den offentliga sektorn 

motiverar P3 detta med de redan befintliga samverkansforumen. Bristerna blir ändå 

övervägande då dialog med privat sektor saknades och bara delvis fördes mot den tredje 

sektorn. Till detta tillkommer även det faktum att HP endast radar upp telefonnummer till olika 

instanser och inte mycket mer. Organiserat stöd till anhöriga omfattas av samma enkla rader av 

telefonnummer och måste därför bedömas saknas, stöd till avhoppare likaså. Stödet till tredje 

sektorn utgjordes av såväl utskick som möten med föreningsliv och religiösa samfund, vilket 

innebär att det bedöms befintligt, då ”stöd” tolkas som en avsevärt lägre grad av förväntan än 

”organiserat stöd”.  

 

Fanns det vilja, kunskap och förståelse hos individen? 

 

P3 själv hävdar att det ”absolut fanns en vilja hos medarbetarna” att genomföra arbetet med 

HP. Dock så är det inte mycket som tyder på det i varken HP eller i hens egen utsago. P3 ansåg 

inte att det fanns en problematik i kommunen, inga uppgifter hade kommit in angående 

radikaliserade individer, inga pengar äskades om för arbetet trots att gruppen ansåg sig inte ha 

resurser nog. Inte heller har P3 åsikter om under vilken verksamhetsgren arbetet bör ligga. Det 

som talar för att viljan ändå fanns är att de såg ett möjligt framtida hot för kommunen och något 

som de insåg kan bli ett problem framöver. Därav åtgärderna att breddutbilda medarbetare och 
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höja medvetandet. Detta bedöms dock inte övervägande för att påstå att viljan fanns hos 

medarbetarna. 

 

Kunskapsläget innan bedöms högt då de hade både utbildning, erfarenhet och kompetens även 

om det inte specifikt gällde VE. Däremot stämmer kunskapen väl överens med vad P3 anser 

vara viktigt när man arbetar med dessa frågor, att ha arbetat med individer i utsatta situationer 

och riskmiljöer. Även om Säpo var den enda externa parten som stöttade med utbildning så 

visar P3 på att de ändå lyckas uppnå en hög kunskapsnivå genom lokala och regionala 

samarbeten och utbyten. Avseende anpassningsförmåga och problem som uppstått, återkommer 

samma tema som flera gånger under intervjun, nämligen avsaknad av politiskt beslut. Det kan 

vara svårt att bedöma dessa faktorer då det kan vara så att P3 väljer att inte svara på frågorna 

som ställs. En annan tolkning kan vara att dessa två faktorer fallerar då de inte fått stöd från 

politiska toppen.  

 

Förståelsen menar P3 själv var god avseende HP innehåll och utformning. Samtidigt är det 

mycket som tyder på att minnet sviktar. P3 uppfattas som inkonsekvent då hen påstår att hen 

inte minns om uppgiften var ställd på ett tydligt sätt samtidigt som de hade en god förståelse 

kring hur uppgiften skulle lösas. Detta kan vara en produkt av den goda informationsdelningen 

lokalt och regionalt. Alltså att information inte kom från NS utan inhämtades från närliggande 

kommuner. Om detta är fallet kan det förklara den uppfattade ”goda förståelsen” för uppgiften 

samtidigt som det också förklarar den låga måluppfyllnaden. HP består av en sida och saknar 

många delar helt och hållet. Diskussionen kring definitioner talar för viss förståelse för temats 

begrepp men mycket uppfattas som breda spekulationer. Sammanfattningsvis menar jag att 

förståelsen var låg, motiverat med låg måluppfyllnad tillsammans med uttalanden om att 

ambitionsnivån lades lågt och att lag och förordning inte berörde deras HP.  

 

4.5 Kommun	4	–	Högt	kunskapsläge	och	starkt	samarbete	

P4 var lokal samordnare mot VE och tillsammans med ytterligare en samordnare tog de fram 

HP i deras kommun. De jobbade samtidigt med integration, social hållbarhet och utveckling av 

socialtjänsten. P4 anser att det fanns en politisk vilja och ansvar vid framtagandet av HP genom 

att K4 var en av fyra pilotkommuner som fick vara med och starta upp arbetet med HP på 

nationell nivå. K4 anmälde sitt intresse för att stå i framkant och utveckla arbetet mot VE på 
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kommunal nivå. En lokal lägesbild skapades som ett första steg i processen och HP grundar sig 

på den.   

	

P4 anser att problemet med VE var tydligt i kommunen. Framförallt vitmakt men även den 

islamistiska extremismen växte sig starkare. Det både syntes och hördes genom aktioner och 

rekrytering i skolorna. P4 ”dammsög igenom de flesta relevanta aktörerna inom kommunen”. 

De pratade lokalt med bostadsbolag, socialtjänsten, polis, fritidspersonal och skola. Även med 

regionala aktörer som länsstyrelsen och högskolan samt med nationella aktörer för att få ett 

utifrånperspektiv på K4. De studerade även forskning inom området VE och kommunalt ansvar. 

Målsättningen med arbetet var att ”ta reda på så mycket som möjligt” angående den lokala 

kontexten. Inte endast extremism och radikalisering utan faktorer kring vad som sker och hur 

det fungerar. Resursläget var gott med de två samordnarna menar P4, men påtalade att mer 

pengar kommer att behöva skjutas till i ett senare skede då åtgärder kommer att behöva sättas 

in. P4 tycker att uppgiften hamnade rätt när den kom till deras bord även om det generellt sett 

hade kunnat placeras på en annan avdelning. Hen motiverar detta med att hela kommunen 

behöver samarbeta i den här frågan och att dem två hade ”bäst koll och det bredaste perspektivet 

i frågan.” De största problemen kopplat till detta arbete var gränsdragning mellan kriminalitet 

och VE. I skolan menar hen att de starkt värnar individens tyckande och åsiktsfrihet. Samtidigt 

är det inte brottsligt att ha extrema åsikter så därför är det inte en polisiär fråga. Dessa komplexa 

fenomen var svårt att ta höjd för menar P4. Samma när det gäller att ta reda på varför individer 

radikaliseras då de engagerade sig i till exempel socioekonomiska beräkningar. Det 

genomfördes aldrig en kostnads- och nyttoanalys då K4 fick uppdraget från nationell nivå till 

skillnad från andra kommuner. Viljan var stark hos medarbetarna, då P4 menar att de stöttades 

från kommunfullmäktige och hela organisationen var inblandad. ”Vi hade 13 stycken 

remissinstanser, när det fanns ett förslag. Så det var väl förankrat.” 

	

Erfarenheterna utgjordes av universitetsutbildning inom freds- och konfliktstudier samt arbete 

som gymnasierektor. Den kompetens de bar med sig kom från att ha mött frågor kring VE i 

sina tidigare arbeten. Detta arbete var nytt inom Sverige och därför fanns ingen utbildning eller 

riktlinjer från nationellt håll. Den NS var nyligen tillsatt och i samarbete mellan denne och de 

fyra pilotkommunerna byggdes ett nationellt kunskapscenter. Alla utbildade varandra med den 

erfarenhet och kunskap som kunde ansamlas. Internt spred K4 de erfarenheter som drogs av 

samarbetet och ett utbildningspaket togs fram och utvecklades. ”Vi jobbade mycket i case-
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exempel, vi mötte det här, vi såg det här, det här hände”. Information delades inte via hemsida 

utan de jobbade med uppsökandemöten och träffar inom kommunen. Inga mer resurser än de 

två medarbetarna och deras ordinarie arbetstid avsattes för arbetet. Anpassningsförmågan var 

god enligt P4, ”Att hantera skarpa ärenden det var snabbt. Från det att HP var beslutad tills att 

vi fick de första samtalen var inte många dagar.” P4 anser själv att kunskap, 

anpassningsförmåga och smidighet närvarade vid framtagandet av HP. 

	

P4 anser att uppgiften var ställd på ett så bra sätt som möjligt under rådande omständigheter. 

K4 hade andra förutsättningar än många andra då de var med i uppstarten. Överlag menar hen 

att de inte tog i hänsyn lag och förordning då det var en polisiär fråga. Eftersom deras fokus var 

på kommunen blev socialtjänstens lagutrymme aktuellt, med sekretessregler och 

informationsutbyte. Däremot krävdes det att samordnarna läste in sig på de olika rollerna som 

fanns kopplat till arbetet mot VE. Till exempel vad polis, Säpo och kommunen hade för syn på 

problematiken. Avseende NS styrningar var insikten god då P4 menar att en ordentligt 

genomarbetad lägesbild var en förutsättning för framgång. P4 nyttjade boken Nationell strategi 

mot våldsbejakande extremism inför arbetet med HP men de faktiska mallarna som sedan kunde 

nyttjas av andra kommuner var det som de i slutändan skapade i det nationella samarbetet. Det 

samverkande och samordnande kravet fungerade genom redan befintliga kanaler och nätverk 

inom kommunen så som sociala insatsgrupper. Det nya som infördes var kunskapshusen och 

dessutom såg P4 avhopparverksamheten som en central del att utveckla. HP beskriver att 

kommunen ska ha en beredskap för anhörigstöd och avhopparverkasamhet genom att samtal 

via nationell stödtelefon ska kunna kanaliseras till rätt verksamhetsgren inom kommunen. I K4 

inrättades ett interreligöst råd för att knyta ihop trossamfunden i kommunen. Tidigare fanns 

flera olika kontaktvägar men P4 samlade dessa och skapade en tydlig kontaktyta för alla. I HP 

tas samverkan mellan polis och kommun upp som en viktig del.79 Dessutom beskriver den att 

kunskapshusen måste ha tillgång till polisen, socialtjänstens och psykiatrin kompetens för att 

möta problematiken i kommunen.80 Under uppstartsarbetet bestämdes träff med kommunens 

tio största företag och dessutom kontaktades alla relevanta delar inom offentlig sektor under 

arbetet. Denna kontakt är kontinuerlig menar P4. P4 anser att de hade en god förståelse inför 

uppgiften och motiverar detta med egna erfarenheter och tidigare forskning som de tillgodogjort 

sig. Hen trycker på det unika läget för K4 och att NS och pilotkommunerna lärde av varandra. 

																																																								
79 K4, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, 2016, s 5 
80 K4, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s 11	
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P4 resonerar kring begreppen och menar att radikalisering handlar om att man är påverkbar. 

Extremism förklarar hen är ytterligare några steg på trappan för då är man ”beredd eller nyttjar 

våld (…) radikalism skulle också kunna vara det.” Arbetet med att motverka och förebygga 

ligger hos olika myndigheter, det förstnämnda är Säpo och den sistnämnda kommunen.  

	

4.5.1 Kommun	4	-	Analys	

Hur god måluppfyllnad uppnår kommunen? 

 

Den politiska viljan och ansvaret fanns där enligt P4 och detta visar sig dessutom genom att K4 

anmälde sig frivillig att bära ansvaret och utveckla det nya arbetet mot VE i Sverige. I 

kommunen fanns två samordnare för att leda detta arbete och de skapade själva den lokala 

lägesbilden som de anser var avgörande för att lyckas med uppgiften. Även om 

ledningsansvaret för samverkan inte uttrycks i klartext i HP så framgår det med stor övertygelse 

att samordnarna ändå burit detta genom hela arbetet. Listan är lång på alla aktörer, på alla nivåer 

i samhället, som har varit med i arbetet på grund av samordnarnas drivkraft och initiativ. 

Interreligiösa rådet, uttryck om vikten av samverkan mellan polis och kommun samt 

kunskapshusens funktion styrker alla detta påstående. Informationsdelningens möjligheter 

säkerställdes mot NS, övriga pilotkommuner och även inom kommunen. Ständigt 

erfarenhetsarbete ägde rum på nationell nivå och inom kommunen träffade de olika aktörer och 

utbildade för att sprida kunskapen vidare. Djupet och begränsningen av detta styrdes till viss 

del av socialtjänstens lagutrymme. Organiserat stöd till anhöriga och stöd till avhoppare brister 

i K4 då det endast tas höjd för att det ska finnas en beredskap. Inga telefonnummer, hemsidor 

eller institutioner benämns i HP utöver kunskapshuset, som dessutom inte nödvändigtvis 

behöver vara ett fysiskt rum.81 Ansatser gjordes för att stötta den idéburna sektorn genom det 

interreligiösa rådet samt så visar P4 ständigt på att de nyttjat redan befintliga nätverk som 

sociala insatsgrupper och skapat nya där så behövdes genom kunskapshuset. 

 

Fanns det vilja, kunskap och förståelse hos individen? 

 

Viljan var stark hos P4 då hen själv uttrycker det i klartext samt att hen ansåg att VE var en 

aktuell problematik i kommunen som närvarade i skolor och bland allmänheten. Viljan verkar 

även motiveras med att det var ett problem för alla. Stödet från alla nivåer ökade incitamenten 

																																																								
81 K4, Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, s 10-11 
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för P4 att driva igenom arbetet med HP. Såväl arbetet med den lokala lägesbilden, som det stora 

kontaktnät som dessa två samordnare byggde, som intresset för att skapa något bra, tyder allt 

på stort engagemang i processen. Att de ansåg att resursläget var gott och att uppgiften hamnat 

i helt rätt händer stärker även bedömningen att motivationen var hög.  

 

Kunskapsläget var och förblev bra. Innan arbetet påbörjades hade båda samordnarna erfarenhet 

och kompetens angående VE. Trots att ingen utbildning fanns att tillgå från nationellt håll 

menar jag att P4 visar på att deras kunskap ökade i snabb takt i samarbete med övriga 

pilotkommuner och NS. Eftersom de inte hade tillgång till några erfarenhetsvärden på 

kommunal nivå tvingades de att sätta sig in i olika situationer och ta in andras preferenser. 

Samtidigt arbetade de aktivt med att föra vidare den nya kunskapen inom kommunen. P4 själv 

anser att kunskapsläget var bra och tycker att de anpassade sig efter uppgiften väl och att de 

kunde hantera uppdraget inom givna resurser.  

 

Förståelsen var god utifrån måluppfyllnad då majoriteten av NS intentioner återfinns i empirin. 

Även om P4 inte tog höjd för lagar och förordningar så anser hen att styrningen från statligt 

håll var tydlig. Detta kan tolkas både genom att de nyttjade boken Nationell strategi mot 

våldsbejakande extremism samt det nära och kontinuerliga samarbetet med NS. P4 själv säger 

att förståelsen var god då deras läge var unikt och detta är svårt att argumentera emot då det 

erbjöd fler individer och institutioner som kunde bidra med en mängd olika erfarenheter. 

Begreppen lyckas P4 resonera kring och denna diskussion visar tecken på god insikt och 

förståelse för fenomenet. 

 

4.6 Analystabell	9.3.1	

Figur 1 sammanfattar de resultat som redovisas ovan på ett mer överskådligt och 

sammanfattande vis. I vänstra spalten återfinns först de nio kriterier som i denna uppsats utgör 

intentionerna hos den nationella samordnaren. Därefter de tre kategorierna som 

operationaliserats för aktörens påverkans på implementeringen. Slutligen sidantalet för att visa 

hur stor skillnaderna är i konkreta sidor.  
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Figur	1.	Tabellen	sammanfattar	de	resultat	som	återges	i	texten.	I	tabellen	blir	sambandet	tydligt	för	att	aktören	påverkar	

implementeringen,	eller	om	man	så	vill,	måluppfyllnad.	

	

I spalt två till och med fem redovisas de fyra kommunernas uppfyllnad med ett ja eller nej, samt 

tillägget delvis, då resultatet inte var helt övertygande i någon riktning. Sammanställning 1 

redovisar det samlade resultatet av nationella samordnarens intentioner i respektive kommun 

och sammanställning 2 det samlade resultatet av förekomsten av vilja, kunskap och förståelse i 

respektive kommun. Längst ned till höger finns en legend över tecknens innebörd.	

5. Avslutning	
I detta kapitel sammanfattas inledningsvis resultaten i uppsatsen och svar på frågeställningarna 

presenteras. Därefter återfinns slutsatserna och en diskussion kring hur denna uppsats har 

bidragit till att förstå problemformuleringen och hur analys och frågeställningar kan utvecklas 

vidare samt förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Sammanfattande	resultat	&	slutsatser	

Vilka är då skillnaderna i de kommunala handlingsplanerna? Resultaten visar att K1 och K3 

knappt uppnår hälften av NS intentioner på lokal nivå. Överlag brister de på samma punkter 

förutom att K1 inte erbjudit stöd till den idéburna sektorn och K3 inte tagit ledningsansvar för 

samverkan (se figur 1). Båda kommunerna klassas även som delvis uppnått på flera punkter 

vilket talar för ett än bristfälligare arbete. K3 har en punkt som visar på delvis nej vilket talar 

för att den till viss grad ligger närmare NS intentioner än K1. På samma sätt liknar K2 och K4 
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varandra då de båda har uppfyllt sju av nio intentioner hos NS. Skillnaden här är att K2 inte 

lyckats stötta den idéburna sektorn och K4 inte organiserat stöd till anhöriga, i övrigt 

misslyckades de på samma punkt. Båda erbjuder stabila motiveringar mot mätvärdena men K2 

har ett delvis ja på säkerställ informationsdelning.  

 

Likheter över alla kommuner som är uppfyllda är funktion för samordning och säkerställ 

informationsdelning. Den förstnämnda är ett relativt lätt kriterium att fylla vilket motiveras 

genom K3 agerande i frågan. De klassades som ja eftersom de hade en uttalad funktion för 

samordning även om mycket pekade på att denna endast hade ett symboliskt värde och inte 

faktiskt löste uppgifterna. Den här typen av beteende kan tolkas som free riders då individen 

undviker arbete och kostsam medverkan. Informationsdelningens uppfyllnad kan förklaras 

genom behovet av information som alla kommuner behövde då uppgiften var ny. Men 

framförallt eftersom alla kommuner nyttjade redan befintliga kanaler och nätverk för att sprida 

information.82 Detta ställer visserligen krav på att kontaktvägarna är välutvecklade, vilket kan 

tas för givet, då Sverige länge har varit decentraliserat och kommunerna har många olika 

verksamhetsgrenar som är överlappande. Ingen av kommunerna har lyckats erbjuda stöd till 

avhoppare. Att detta har misslyckats kan mycket väl bero på kommuners generellt bristfälliga 

arbete överlag med att stötta kriminella på deras väg tillbaka in i samhället. Dessutom påtalar 

NS och P2 att detta är ett nationellt omfattande problem samtidigt som P4 trycker på att 

avhopparverksamheten är en central del att utveckla för alla.83 

 

Varför skiljer sig handlingsplanerna åt? I avseende vilja, kunskap och förståelse finns även där 

likheter mellan kommunerna. K1 och K3 saknar båda vilja och förståelse inför uppgiften. De 

skiljer sig i kunskapsfältet där K1 även saknar det, medan K3 har uppnått god kunskap. Den 

stora skillnaden här emellan visade sig vara tidigare erfarenheter. P1 saknade helt kunskap om 

såväl VE som att bemöta människor i utsatta situationer medan P3, med arbetsgrupp, hade 

mångårig erfarenhet av det sistnämnda och god allmänkunskap om VE genom tidigare arbeten 

och intressen. K2 och K4 får samma resultat avseende vilja, kunskap och förståelse och 

uppfyller alla tre kategorierna. 

																																																								
82 Intervju 1 

Intervju 2 
Intervju 3 
Intervju 4	

83 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Nationell strategi mot våldsbejakande extremism, 24-26 
Intervju 2 
Intervju 4 
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Mönstret som blir tydligt i denna uppsats är att förekomsten av individens vilja, kunskap och 

förståelse erbjuder högre måluppfyllnad i implementeringen. Undersökningen visar att P2 och 

P4 i K2 och K4 hade alla dessa tre kategorier uppfyllda och lyckades uppnå sju av NS nio 

intentioner. En punkt som brister, stöd till avhoppare, lyckas dessutom ingen av de undersökta 

kommunerna uppnå. Denna punkt är även uttalad av flera viktiga parter i denna undersökning 

som en nationell, omfattande problematik i behov av utveckling.84 Detta, anser jag, motiverar 

att sambandet är ännu starkare då det kanske inte finns någon kommun, eller avsevärt få, som 

lyckats med denna del. På samma sätt visar K1 och K3 på att avsaknad av vilja, kunskap och 

förståelse ger sämre måluppfyllnad i implementeringen. Båda uppnår mindre än hälften av 

intentionerna hos NS och saknar viljan och förståelsen. För att inte dra för snabba generella 

slutsatser bör dock K3 kunskap undersökas närmare då den var befintlig. I detta fall, även om 

det är lite fakta att utgå ifrån, kan man skönja att det inte endast går att utläsa att befintligheten 

av dem tre ger mer måluppfyllnad. Här kan vi även tolka in grader av påverkan mellan 

individens förutsättningar och hur väl implementeringen faller ut. Som nämnts ovan klassa K3 

lokala lägesbild som delvis nej och definieras därför som att den i viss grad ligger närmare NS 

intentioner än K1. Detta stärker mönstret i uppsatsen då K3 uppfyllde kravet för kunskap och 

K1 inte gjorde det. 

	

5.2 Diskussion	

Som den tidigare forskningen påpekat är ett ny-institutionalistiskt perspektiv det vanligaste att 

nyttja vid forskning på VE policy. Att det handlar om det normativa trycket, organisationer 

emellan, som påverkar hur implementeringen faller ut. Genom härmande och förväntningar 

skapas likheter och skillnader som anpassas efter olika kontext. Denna uppsats bekräftar den 

teorin genom att flera av de aktörer som medverkat i intervjuerna uttalar sig om att de ”tittat på 

hur andra kommuner genomfört arbetet” och ” Vi hade god kontakt med NS (…) Vi fick bygga 

ett nationellt nätverk mellan Örebro, Stockholm, Borlänge och Göteborg. Så vi byggde ett 

gemensamt kunskapscenter, vi delade kunskap och erfarenheter. (…) Vi utbildade varandra, 

även den NS.”85 

 

																																																								
84 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Nationell strategi mot våldsbejakande extremism, s. 24-26 

Intervju 2 
Intervju 4	

85 Intervju 2 
Intervju 4	
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Men kärnan i det denna uppsats visar, att individen har stor påverkan på implementeringen och 

det innebär i sin tur att individens förutsättningar bör tas i beaktning såväl inom forskningen 

som inom det faktiska arbetet. Samtidigt går det inte att bortse från diverse strukturer, resurser 

och ramar som också påverkar processen, genom vilka möjligheter och förutsättningar som 

fanns för att implementera. Som många andra komplexa problem går det att finna flera olika 

förklaringar. Genom mer forskning på området kan vi skapa oss en djupare förståelse och fler 

förklaringsfaktorer till väl genomförd implementering. I praktiken, hos kommunerna, kan man 

genom denna kunskap styra hur väl implementeringen faller ut genom att som kommun eller 

chef erbjuda de delar som enligt denna uppsats ökar viljan, kunskapen och förståelsen inför nya 

uppgifter och politiska beslut. Att den teoretiska tillämpningen skulle bli så signifikant var inte 

väntat. Det kan dock vara tillfälle att kritisera generaliserbarheten i resultatet. Även om 

sambandet är tydligt och riktningen fastställd, genom att HP inte fanns innan arbetet påbörjades, 

och därför kan inte hög måluppfyllnad skapa vilja, kunskap och förståelse. Det är endast fyra 

av landets 290 kommuner som har undersökts i denna uppsats och även om resultatet är 

anmärkningsvärt starkt bör en större studie i samma tappning genomföras för att befästa 

generaliserbarheten. Det skulle kunna vara så att just dessa fyra stämmer in i tesen.  

 

Det mest iögonfallande resultatet som gett upphov till ytterligare frågor är det övergripande 

misslyckandet med stöd till avhoppare. Denna del, som enklast kan liknas vid avhopparstöd för 

kriminella, är intressant att studera vidare specifikt, då Sverige har ett rättsligt system som 

bygger på individers möjlighet att återintegreras till samhället. Hur kommer det sig att 

litteraturen, forskningen och uppsatsens egna resultat berör radikalisering och VE i så hög grad, 

med olika åtgärder för att hindra, motverka och förebygga? Men åtgärder och litteratur för att 

fånga upp individer som väljer att gå tillbaka till demokratin är svår att finna. Är det så att 

signalvärdet styr insatserna och inte den goda viljan? Motsatsvis nämner P4 när hen får 

möjlighet att tillägga något i slutet på intervjun, ”I frågan om extremism vill många (…) hålla 

på med avhopparverksamhet.”86 Detta ger upphov till en mängd frågor som bör studeras vidare. 

Varför är intresset högre för detta jämfört med att arbeta ute i organisationerna? Hur ser den 

nationella och den lokala avhopparverksamheten ut? Sträcker sig avhopparverksamheten 

endast till dess att någon hoppar av, och vad händer sedan? 

 

																																																								
86 Intervju 4 
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I den inledande problemformuleringen till denna uppsats diskuterades huruvida forskningen på 

ämnet radikalisering har stagnerat och om den aldrig varit viktigare än vad den är idag. Med 

den samhälleliga problembild som finns idag i Sverige med återvändande IS-soldater och deras 

partner och barn, är detta ett högst aktuellt ämne att studera och förstå närmare. De redovisade 

resultaten i denna uppsats berättar att den mentala resan som dessa människor varit med om, 

från tunnelbaneuppgången till våldsanvändande, fortfarande är oklar. Flera av 

intervjupersonerna som skall vara väl insatt i ämnet VE i sina kommuner har olika definitioner 

och förståelse för fenomenet. Det råder fortsatt osäkerhet bland gräsrotsbyråkraterna om 

radikalisering är vägen till våldsutövande eller om det innebär att en individ utövar våld. 

Tidigare forskning har flera gånger understrukit vikten av den lokala nivåns betydelse i det 

förebyggande arbetet. Om detta stämmer är det av yttersta vikt att denna nivå får de 

förutsättningar som behövs för att förstå fenomenet radikalisering och för att genomföra arbetet. 

Vidare forskning och utbildning kan hjälpa dessa individer och samla åtgärder mot 

radikalisering i en gemensam riktning.  
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Bilaga	1	–	Intervjuförteckning	
 

Intervju Kommun Benämns 
i text 

Funktion som 
intervjuas 

Benämns 
i text 

Datum och tid Längd 
(min:sek) 

1 1 K1 Säkerhetsansvarig P1 190424 KL 1315 25:02 
2 2 K2 Utredare P2 190424 KL 1403 34:55 
3 3 K3 Chef kultur och fritid P3 190424 KL 1531 60:13 
4 4 K4 Lokal samordnare P4 190426 KL 0902 45:21 
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Bilaga	2	–	Intervjuguide	
 

Presentation 

Jag heter Marco Rebucas Olsson och studerar vid Umeå universitet. Jag genomför en 

undersökning av de svenska handlingsplanerna (HP) mot våldsbejakande extremism. Jag 

intervjuar funktioner som varit med vid framtagandet av HP i syfte att förklara varför de 

skiljer sig åt i så stor utsträckning, alltså påvisa implementeringsskillnader. Jag kommer 

inledningsvis att behandla vem du är och din funktion, därefter kort HP, därefter viljan, 

kunskapen och förståelsen kring framtagandet av HP. Avslutningsvis en kort diskussion om 

vissa begrepp.  

 

Min målsättning är att intervjun inte blir längre än 30 minuter. 

 

• Jag kommer att vilja spela in samtalet, enda syftet med det är att jag ska kunna 

transkribera för att analysera materialet, går du med på det?  

• Kan jag använda ditt namn eller vill du vara anonym? Alternativt använder jag din 

funktion? 

 

Till inspelningen, detta är inspelning … den … klockan … med … 

 

Inledning 

Vad heter ni? 

Vilken funktion besitter ni nu? 

Var du med och tog fram den lokala handlingsplanen mot VE i er kommun? 

Vilken funktion hade du då? 

 

Handlingsplanen 

Fanns det politisk vilja och ansvar för framtagandet av HP och hur yttrade det sig tycker du? 

Utsågs en lokal samordnare och kombinerades denna med andra funktioner och i så fall vilka? 

Fanns det en lokal lägesbild och utgår er HP från en lokal lägesbild? 

 

Vilja 

Anser du själv att radikalisering är ett problem i din kommun och isåfall hur yttrar det sig? 
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Vilka delar av kommunen och övriga institutioner/funktioner var med i framtagandet av HP? 

Vilka formella/informella mål sattes upp för arbetet med handlingsplanerna? 

Vilka typer av initiativ togs för att ansamla resurser eller personal i arbetet med 

handlingsplanerna? 

Var anser du att ansvaret för det förebyggande arbetet mot VE på lokal nivå bör ligga? 

Påtalade ni vilka konsekvenser det medförde att anta denna uppgift och vilka var de enligt dig? 

Vägde ni kostnad mot nytta kopplat till arbetet med handlingsplanen och vad kom ni fram till? 

Ansåg du själv att det fanns en vilja att genomföra arbetet med handlingsplanen i din kommun? 

 

Kunskap 

Vilka tidigare erfarenheter hade er arbetsgrupp kopplat till VE? 

Vilken kompetens skulle du säga att er arbetsgrupp hade kopplat till VE? 

Vilken utbildning skulle du säga att er arbetsgrupp hade kopplat till VE? 

Vad fick ni externt, från exempelvis staten? 

Vad erbjöd ni internt till tjänstemän/befolkning? Informationsdelning? 

Vilka resurser avsattes för arbetet med VE i er kommun? Till exempel tid, personal, pengar och 

anser du att ni erhöll rätt resurser för uppgiften? 

Hur skulle ni beskriva er egen kommuns anpassningsförmåga kopplat till den nya uppgiften? 

Uppstod problem i samband med arbetet kopplat till definitioner, informationsbrist osv? 

Anser du själv att det fanns rätt kunskap för att genomföra arbetet med handlingsplanerna i din 

kommun? 

 

Förståelse 

Ansåg ni att uppgiften från den NS var ställd på ett tydligt sätt? 

Vilken tillgång till styrningar avseende innehåll i handlingsplanen hade ni tillgång till? 

Hur god insikt skulle du själv bedöma att du hade i lag och förordning? 

Hur god insikt skulle du själv bedöma att ni hade i den nationella samordnarens 

intentioner? 

Anser du att direktiven var tydligt formulerade? 

Hur hanterade ni det samverkande och samordnande kravet på kommunen? Nyttjades redan 

befintliga kanaler eller upprättades nya? 

Vilka idéer och initiativ togs för att stötta den idéburna sektorn, alltså den tredje sektorn, till 

exempel ideella föreningar, stiftelser och trossamfund? 
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Anser du själv att du hade god förståelse för hur uppgiften skulle lösas och vad handlingsplanen 

avsåg innehålla? 

 

Avslutning 

Sista delen kan upplevas lite avvikande men jag önskar avsluta med att diskutera vissa begrepp 

för att klargöra vad som avses och renodla terminologin i uppsatsen. 

Radikalisering och radikalism. 

Radikalism och extremism. 

Förebyggande arbete mot VE och arbete mot VE. 

 

Övrigt 

Något att tillägga? 


