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Denna FoU-rapport redovisar resultatet av en kartläggning av behov och 
förutsättningar för en lokalt förankrad avhopparverksamhet i Värmlands 
län. Projektet har utförts på uppdrag av Brottsofferjouren Värmland 
och möjliggjorts med medel från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. Kartläggningen pågick under 2014 och utgår från ett 
verksamhetsperspektiv och fokuserar främst avhoppare från politiskt extrema 
organisationer. De verksamheter som valts – socialtjänst, polis, skola och politik 
– är sådana som bedöms kunna komma i kontakt med problematiken kring 
dessa våldsbejakande miljöer. Via en webbenkät har behov och förutsättningar 
för en avhopparverksamhet bedömts genom att verksamheternas befintliga 
beredskap vägts mot deras erfarenheter av och kontakter med miljöerna för 
att på så vis utröna huruvida det föreligger en brist på överensstämmelse 
mellan tillgängliga respektive önskvärda åtgärder. Som ett komplement till 
webbenkäten har ett antal kvalitativa intervjuer genomförts med personer med 
särskild kunskap i sakfrågorna för att tillföra ytterligare en dimension samt en 
djupare förståelse för problematiken.

I kartläggningen framkommer att upplevelserna kring behovet av en lokal 
avhopparverksamhet går isär. Något akut överhängande behov tycks inte 
föreligga, men rapporten presenterar vissa resultat som framledes går 
att bygga vidare på. Bland annat framkommer en efterfrågan om ökad 
kunskapsförsörjning i frågorna, stärkta samarbeten mellan olika samhällsaktörer 
och en prioritering av förebyggande åtgärder. Problemet med våldsbejakande 
extremism, samt personer som behöver hjälp att lämna dessa miljöer, betraktas 
som en växande problematik och behovet av en avhopparverksamhet är 
därmed något som tros öka med tiden.
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Sammanfattning 

 

I denna rapport redovisas resultatet av en regional kartläggning 

genomförd vid FoU Välfärd Värmland på uppdrag av 

Brottsofferjouren Värmland. Projektet har genomförts under 2014 

och möjliggjorts genom medel från Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. Kartläggningens syfte var att utifrån ett 

verksamhetsperspektiv undersöka behov och förutsättningar för en 

avhopparverksamhet i Värmlands län, med tonvikt vid behovsfrågan 

och särskilt fokuserad på individer från politiskt extrema 

organisationer. De verksamheter som representeras i studien är 

socialtjänst, polis, skola och politik, och data har insamlats via en 

webbenkät. De olika verksamheterna har valts då de bedömts som 

sannolika att möta den problematik som omgärdar våldsbejakande 

miljöer och avhopp.  

 

Med webbenkäten har de olika verksamheternas befintliga beredskap 

samt erfarenheter av de aktuella miljöerna kartlagts. Utifrån detta har 

en bedömning av överensstämmelsen mellan befintliga samt 

önskvärda åtgärder och rutiner gjorts, varefter en bild kunnat tecknas 

av situationen samt av behov och förutsättningar för en lokalt 

förankrad avhopparverksamhet. Utöver enkäten har ett antal 

kvalitativa intervjuer genomförts med särskilt sakkunniga inom 

området. Dessa intervjuer har bidragit med ytterligare en dimension 

till analysen av behov och förutsättningar. 

 

Resultatet visar inte på ett entydigt eller akut överhängande behov av 

en avhopparverksamhet, även om det finns en utbredd upplevelse av 

att behovet kommer att öka i och med att politisk extremism 

uppfattas som en växande problematik. Webbenkäten visar dessutom 

att det bland annat finns ett behov av: 

 

 Utökad samverkan mellan berörda aktörer och upprättande av 

nätverk för de som kommer i kontakt med problematiken 

 Förbättrade informationskanaler  

 Ökad kunskapsförsörjning i frågorna 

 En förstärkning av det förebyggande arbetet 



 

Intervjuerna visar dessutom på vikten av att uppmärksamma den 

smittoeffekt som kan uppstå när en politiskt extrem organisation 

finns etablerad på en ort. Vidare framhålls de anhöriga som viktiga 

resurser i arbetet runt såväl avhoppare samt aktiva extremister – och 

även som en grupp som kan ha egna behov som behöver mötas av en 

eventuell avhopparverksamhet. Intervjuerna betonar även vikten av 

närhet, omedelbarhet och tillgänglighet i arbetet med avhoppare – 

något som accentuerar vikten av en lokal beredskap.  

 

I rapporten kommenteras förutsättningar för ett framtida arbete med 

avhoppare genom en bedömning av nuvarande beredskap och rutiner, 

och ett antal åtgärdsförslag att arbeta vidare med formuleras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har som uppgift att 

bidra till kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i länets 

kommuner samt inom angränsande verksamheter i landstinget i 

Värmland. De uppdrag som genomförs utgår från de kunskaps- eller 

utvecklingsbehov som finns inom kommunernas eller landstingets 

välfärdsverksamheter. Resultatet av de projekt som bedrivs har oftast 

ett generellt intresse för flera verksamheter och de förväntas bidra till 

en långsiktig kunskapstillväxt. Samtliga projekt som genomförs inom 

FoU Välfärd Värmland utgår från ett grundläggande vetenskapligt 

förhållningssätt. De projektarbeten och studier som genomförs 

publiceras vanligen i denna rapportserie.  

 

Denna rapport behandlar frågan om huruvida det i Värmland finns 

behov av stöd och hjälpinsatser för personer som tillhör politiskt 

extrema grupper och som önskar lämna de våldsbejakande miljöer 

som de ingår i. Kartläggningen av behovet av en avhopparverksamhet 

i Värmland har genomförts av FoU Välfärd Värmland på uppdrag av 

Brottsofferjouren Värmland. Undersökningen har gjorts utifrån ett 

verksamhetsperspektiv där representanter från de verksamheter som 

troligen kommer i kontakt med problematiken har fått uttala sig i 

frågan. Dessa verksamheter har bedömts vara socialtjänst, skola, polis 

och politiker. Resultatet kan mycket kort sammanfattas till att det i 

Värmland inte verkar finnas något akut behov av en 

avhopparverksamhet, men att det finns kunskapsluckor inom 

området.  

 

Även om gruppen av personer som önskar lämna politiskt extrema 

grupper och våldsbejakande miljöer inte verkar vara stor, så finns det 

utifrån denna kartläggning anledning att tro att mörkertalet är stort. 

Strömningarna i dagens samhälle kan dessutom ge en fingervisning 

om att detta är en målgrupp som möjligen kan komma att öka och 

som i förlängningen kan vara i behov av ett samhälleligt stöd. De 

senaste åren har vi i Sverige såväl som i övriga Europa sett en ökning 

av politiskt extrema miljöer, vilket gör frågan om hjälp och 

stödinsatser till eventuella avhoppare synnerligen aktuell.  

 



Min förhoppning är därför att denna kartläggning kommer att väcka 

frågor, att den manar till debatt och att den kan fungera som ett 

samtalsunderlag för berörda aktörer. Den behandlar onekligen frågor 

som har aktualiserats under de senaste åren och som angår samhället 

i stort liksom berörda individer och aktörer inom olika typer av 

samhälleliga institutioner.  

 

Kartläggningen och rapporten har genomförts respektive utarbetats 

av Sara Johansson, utredare och fil mag. i sociologi vid FoU Välfärd 

Värmland. 

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, februari 2015 

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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1 Inledning 

 

Bedömningen av terrorhotnivån för Sverige har sedan hösten 2010 

gått från att graderas som låg till att klassas som förhöjd 

(Regeringskansliet, 2014), och Sverige står inför ett växande problem 

med våldsbejakande extremism. Detta är ett samlingsnamn för 

uttryck där individer eller grupper agerar utanför demokratins ramar 

och med våld och hot som medel försöker uppnå sina politiska syften. 

Det är brukligt att fokusera huvudsakligen tre olika grupper när man 

talar om politisk extremism: vitmaktrörelser (högerextremism), 

vänsterautonoma miljöer (vänsterextremism) och islamistiskt 

extremistiska grupperingar (SKL, 2010). Gemensamt för dessa 

grupper är att de har potentialen att utgöra en samhällshotande 

funktion och verka skadande på samhället som system – inte minst då 

hot och våld urholkar tilliten mellan människor och på så vis i 

förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin. Dessa gruppers 

närvaro orsakar ett behov av att samhället agerar för att reducera 

antalet individer i sådana miljöer, inte minst genom utvecklandet av 

strategier för att hjälpa de som vill lämna den politiska extremismen 

bakom sig, genom exempelvis upprättandet av så kallade 

avhopparverksamheter. 

 

 

Uppdraget  

 

I rapporten Organiserad brottslighet i Värmland (opublicerad) talas 

om en ökning av förekomsten av intoleranta åsikter bland ungdomar.  

Studiens informanter, verksamma inom polis, socialtjänst och andra 

myndighetsområden, skildrar även ett alltmer utbrett utanförskap där 

många unga inte känner samhörighet med något annat system i 

samhället. Detta skapar en rekryteringsbas för grupper som främjar 

hot och våld för att uppnå politiska syften, då grupper som använder 

tydliga och starka symboler kan erbjuda den tillhörighet som inte 

stått att finna på annat håll. Denna rapport är resultatet av en 

projektförfrågan som kom in till FoU Välfärd Värmland från 

Brottsofferjouren Värmland och Brottsförebyggande Centrum i 
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Värmland (BFC). Förfrågan rörde insamlandet av empiri kring hur 

behovet av en avhopparverksamhet, riktad mot personer från främst 

politiskt extrema miljöer, ser ut i Värmlands län. Beträffande behovet 

av en lokalt förankrad sådan verksamhet finns en kunskapslucka, men 

den tilltagande aktiveringsgraden inom de extrema miljöerna talar för 

vikten av att på empirisk väg tillföra ytterligare kännedom kring detta. 

En kartläggning har därför genomförts för att samla in empiri kring 

hur olika aktörer i lokalsamhället upplever de våldsbejakande 

miljöernas närvaro samt behovet av en avhopparverksamhet. FoU 

Välfärd Värmland har som uppgift att bidra till en kunskapsbaserad 

utveckling inom socialtjänsten i alla kommuner i Värmlands län. 

Detta gör FoU Välfärd Värmland till en naturlig aktör i 

genomförandet av denna kartläggning, då socialtjänsten har till 

uppgift att stödja personer med sociala problem av olika slag och 

därmed kan tänkas vara en förbindande länk till de individer en 

avhopparverksamhet skulle riktas mot. Kartläggningens resultat, 

vilket utgår från ett verksamhetsperspektiv1, kan sedan fungera som 

underlag i diskussionen kring framtida handlingsplaner och det 

eventuella framtagandet av en avhopparverksamhet.  

 

 

Begreppsanvändning 

 

I denna kartläggning används ”våldsbejakande miljöer” som ett 

paraplybegrepp där det görs åtskillnad mellan å ena sidan politisk 

extremism/politiskt extrema grupperingar och å andra sidan 

våldsbejakande grupperingar av annat slag, såsom kriminella 

grupperingar och Mc-gäng. Ibland är gränserna mellan dessa två 

delar lite flytande och även de senare kan ibland ha politiska syften 

med sin verksamhet. I denna rapport görs dock en begreppslig 

särskiljning mellan dessa två fåror, medan begreppet ”våldsbejakande 

miljöer” används när det ska tas ett mer allmänt grepp om de två 

fårorna, eller undermiljöerna. Figur 1 visar hur denna schematisering 

av de våldsbejakande miljöerna sett ut.  

                                                           
1
 Med verksamhetsperspektiv menas att kartläggningen utgår från hur olika värmländska aktörer 

upplever behov och förutsättningar av en avhopparverksamhet utifrån den egna verksamhetens 

perspektiv. 
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Figur 1. Våldsbejakande miljöer. 

 

 

I denna studie är intresset främst riktat mot avhoppare från politiskt 

extrema grupper. Datainsamlingen omfattar emellertid även frågor 

kring andra grupperingar inom de våldsbejakande miljöerna, då 

arbetet med avhoppare från politisk extremism ligger nära insatser 

mot andra grupper.  Under 2014 har polisregionen (Värmland, 

Dalarna och Örebro) startat upp en avhopparverksamhet. 

Målgruppen för denna är kriminella som tillhör något dokumenterat 

gäng (exempelvis Mc-gäng). Vidare finns krav på att individerna ska 

vara mantalsskrivna i regionen och tjugoett år fyllda. I länets 

befintliga avhopparverksamhet föreligger således en avgränsning som 

motiverar att man nu utreder behovet av en avhopparverksamhet mer 

riktad mot politisk extremism.  

 

 

Syfte  

 

Syftet med denna kartläggning är att utifrån ett 

verksamhetsperspektiv undersöka hur behov och förutsättningar för 

en avhopparverksamhet i Värmland ser ut, där det huvudsakliga 

fokuset ligger på syftets första del, det vill säga behovet, samt på de 

politiskt extrema grupperna inom de våldsbejakande miljöerna.  
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För att uppfylla studiens syfte, att utifrån ett verksamhetsperspektiv 

undersöka hur behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet 

i Värmland ser ut, behövs en översikt av olika verksamheters möten 

med och erfarenheter av de våldsbejakande och extrema miljöerna. 

Vidare krävs en avvägning av i vilken mån den beredskap man 

förfogar över idag fungerar på ett tillfredsställande sätt, samt vilka 

eventuella brister man identifierar utifrån den egna verksamhetens 

perspektiv. Genom att undersöka huruvida det finns ett glapp mellan 

befintlig beredskap och problematikens omfattning, eller om dessa 

två delar tvärtom matchar varandra, går det att se huruvida ett behov 

av en avhopparverksamhet föreligger. I respondenternas bedömning 

av den befintliga kompetensen och beredskapens styrkor och 

svagheter, tillsammans med deras uppfattningar av miljöerna, kan 

alltså svaret på frågan om behovet av en avhopparverksamhet i 

Värmlands län växa fram. Gällande förutsättningarna för en sådan så 

kommer även denna diskussion att ta avstamp i vilken beredskap som 

finns att tillgå i länet idag.  

 
 

Vad innebär ett avhopp? 

 

Det har i tidigare studier slagits fast att det finns en åtskillnad mellan 

å ena sidan avradikalisering och å andra sidan avhopp. Med 

avradikalisering avses en genomgripande förändring av individens 

sätt att se på omvärlden och det rör sig således om en transformering 

av kognitivt slag. Avhopp innebär främst att individen genomför 

sociala eller beteendemässiga förändringar genom att bryta banden 

med gruppen eller bryta mot dess normer och värderingar.  Detta görs 

ofta på grund av ideologiska tvivel, tvivel gällande personliga och 

praktiska frågor eller tvivel angående gruppen och ledarskapet 

(Hyllengren & Ranstorp, 2013). Medan en avradikalisering ofta 

orsakas av någon form av personligt upplevda traumatiska 

erfarenheter kan ett avhopp motiveras av mindre dramatiska faktorer 

såsom att man träffar en partner utanför gruppen, ökar sin kontakt 

med omvärlden, upplever sig orättvist behandlad av gruppen eller 

helt enkelt längtar efter ett vanligt liv. 
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Sociologen Helen Rose Fuchs Ebaugh (1988)  menar att 

identitetsutträden2 utgörs av olika faser, såsom tvivel på den egna 

livsstilen och ett sökande efter en alternativ sådan. Detta perspektiv 

kan vara fruktbart i diskussioner kring avhopparprocesser och  

-verksamheter, då var och en av de olika faserna motsvaras av 

specifika behov. Denna diskussion återupptas i kapitel 4. 

 

 

Avhopparverksamheter – ett led i att minska antalet 

personer i våldsbejakande miljöer 

 

Inrättandet av avhopparverksamheter är ett sätt att från samhällets 

sida bidra till att minska antalet individer i våldsbejakande miljöer 

genom att bistå personer som önskar lämna en sådan gruppering och 

hjälpa dem att återacklimatisera sig i civilsamhället. Det stöd som 

behövs kan vara av många olika slag och varierar utifrån individens 

specifika situation (BRÅ, 2001). Det kan handla om samtalsstöd och 

hjälp med myndighetskontakter med exempelvis Arbetsförmedlingen 

och Kronofogden. I vissa fall – där en personligt riktad hotbild 

föreligger – kan även personskydd, ny identitetet och geografisk flytt 

vara nödvändig. En avhopparverksamhet kan arbeta uppsökande, det 

vill säga initiera kontakt med aktivister och försöka förmå dem att 

hoppa av, eller så kan stödet helt enkelt erbjudas de avhoppare som 

själva tar kontakt efter ett utträde. Avhopparverksamheter har 

startats upp i Stockholm, Göteborg och Malmö, och nu även i 

polisregion Värmland-Dalarna-Örebro. Avhopparverksamheterna kan 

dock, som ovan nämnt, ha olika målgrupper och därmed möta 

individer med olika behov och omständigheter. Medan polisregionen 

främst inriktat sig på individer i kriminella grupperingar, finns på 

nationell nivå stiftelsen Fryshusets projekt Exit som vänder sig till 

individer aktiva i nationella, eller nynazistiska, rörelser och erbjuder 

sådana personer hjälp och praktiskt stöd att lämna dessa. Inom Exit 

finns såväl ett förebyggande arbete som bedrivs genom utbildning 

som olika stödåtgärder som kan erbjudas avhoppare. De senare kan 

bestå i exempelvis anordnandet av skyddat boende, hjälp med 

                                                           
2
 Vilket avhopp kan förstås som. Ebaugh använder dock begreppet ”rollutträde”. 
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myndighetskontakter, samtalsstöd och social support3. I Bilaga 1 finns 

en utblick över Malmös avhopparverksamhet, vilken besökts av 

utredaren i studiesyfte, och hur man byggt upp verksamheten där. 

Bilaga 2 berör vissa omständigheter som behöver tas hänsyn till i 

arbetet med avhoppare från islamistisk extremism. 

 

Det finns goda skäl att vända blicken från den nationella nivån för att 

istället studera avgränsade geografiska områden. Säkerhetspolisen 

och BRÅ understryker vikten av kartläggningar i lokalsamhället i 

rapporten Våldsam politisk extremism – antidemokratiska 

grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten (rapport 

2009:15). Det är centralt att insatser kring personer som vill lämna de 

våldsbejakande miljöerna kan sättas in ögonblickligen och utan 

fördröjningar. Motivationsfönstret att lämna kan ofta vara väldigt 

litet, och då gäller det att hjälpen finns tillgänglig och inom räckhåll 

när man är mottaglig för den. Att behöva köpa en tågbiljett, för 

pengar man kanske saknar, och ta sig till någon av de i storstäderna 

belägna avhopparverksamheterna kan göra tröskeln till att lämna än 

högre. Närhet är således centralt, vilket förutsätter lokalt förankrade 

verksamheter.  

 

 

Våldsbejakande extremism 

 

Då denna kartläggning särskilt intresserar sig för politisk extremism 

ges på följande sidor en kort översikt av de grupperingar som är 

vanligast förekommande inom detta fält.  

 

Säkerhetspolisens bedömning är att såväl vitmaktmiljöerna som de 

autonoma miljöerna i dagsläget saknar såväl direkt avsikt som 

förmåga att utgöra ett reellt hot mot det demokratiska samhället som 

system. Mot enskilda individer utgör miljöerna dock ett större och 

mer reellt hot. Vad gäller den islamistiska extremismen så har den, till 

skillnad från de övriga, inte som mål att förändra Sveriges statsskick 

utan riktar dessa avsikter mot andra länder. År 2010 bedömdes den 

islamistiska extremismen som utgörandes ett hot främst mot enskilda 
                                                           
3
 Läs mer på http://exit.fryshuset.se/   
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individer i andra länder, men detta har sedan dess ändrats till att 

omfatta enskilda individer även i Sverige. Den islamistiska 

extremistmiljön anses idag även utgöra ett ökat attentatshot mot 

Sverige (Regeringskansliet, 2014).  

 

 

Högerextremism 

 

Högerextrema grupper är de som historiskt sett varit tongivande i 

Värmland. Expo, som bland annat arbetar med kartläggning av 

högerextrema och rasistiska grupper, har gjort en sammanställning 

som visar hur aktiveringsgraden hos dessa grupper ser ut i landet 

(Expo, 2014). Detta kan ses som en indikator på gruppernas närvaro, 

även om det inte finns något självklart samband mellan 

aktiveringsgrad och antal aktiva (Lagerlöf, 2011). Med aktiviteter 

avses sådant som propagandaspridning, manifestationer, 

demonstrationer, torgmöten, skadegörelse, våld etcetera. Figur 2 visar 

antalet kommunvis inrapporterade aktiviterer från högerextrema 

grupperingar i Värmland under 2013. Expos kartläggning visar på 

ökad aktivitet hos de högerextrema miljöerna. 2012 var det de tre 

storstadslänen som toppade listan över aktiviteter. 2013 ligger 

Stockholm (351 aktiviteter) fortfarande i täten, följt av Västra 

Götaland (330 aktiviteter) och därefter Värmland, som med 309 

inrapporterade aktiviteter under 2013 tagit sig in på en tredjeplats. Då 

Värmland året innan, 2012, uppvisade 135 aktiviteter innebär detta en 

procentuell ökning på 129 % under den aktuella tidsperioden. Sett till 

landets kommuner så placerar sig Karlstad på en andraplats med 132 

aktiviteter (Expo, 2014). Aktiviteterna kan i princip uteslutande 

härledas till Svenskarnas Parti (SvP), Svenska Motståndsrörelsen 

(SMR) och Nordiska Nationalsocialister (NNS, dessa har nu dock lagt 

ned sin verksamhet och istället uppmanat sina medlemmar att gå 

med i SMR enligt Expo, 2014). Värmland är det län i landet där 

Svenskarnas Parti under 2013 varit mest aktiva och satsat stort på att 

bygga upp lokalgrupper i Forshaga, Grums, Hammarö och Karlstad 

(Expo, 2014).  
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Figur 2 visar antalet kommunvis inrapporterade aktiviteter från högerextrema grupperingar 

under 2013. 

 

 

Vänsterextremism 

 

Medan högerextrema organisationer ofta har en fast och hierarkisk 

struktur bygger den autonoma vänstern oftast på mer lösa och flexibla 

nätverk, vilket kan bidra till att det är lättare att röra sig in i och ut ur 

denna miljö. Vidare är vänsterextrema aktivister som regel inte socialt 

stigmatiserade i det omgivande samhället i samma utsträckning som 

högerextremister (BRÅ & Säkerhetspolisen, 2009). BRÅ och 

Säkerhetspolisen (2009) konstaterar i rapporten Våldsam politisk 

extremism: antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och 

vänsterkanten att det överlag ses som ”finare” att tillhöra vänstern, 

och att allmänhet och media tenderar att ha en mer överseende 

inställning till vänstervåldet. Troligen kan allmänhetens större 

beredvillighet att sympatisera med aktivister hemmahörande i de 

autonoma vänstermiljöerna förklaras med att deras syften, som bland 

annat handlar om antifascism och bekämpande av sexism och 

klassorättvisor, ses som en förmildrande omständighet, även om 

deras medel är desamma som högerns och våld betraktas som en 

legitim metod. 
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Islamistisk extremism  

 

Begreppet våldsbejakande islamistisk extremism beskriver ett brett 

spektrum av religiöst inspirerade terroristgrupper, av olika storlek 

och grad av organisering. De våldsbejakande islamistiska 

extremisterna i Sverige är få till antalet och miljön kan till sitt omfång 

klassas som liten. De aktivister som finns kan dock orsaka stor skada 

(Hyllengren & Ranstorp, 2013). Ofta handlar det om svenskar som 

reser till Syrien för att strida. Säkerhetspolisen betecknar den största 

problematiken ur ett svenskt perspektiv som att ”det allvarligaste 

potentiella hotet mot Sverige är de långsiktiga effekterna av att 

personer från Sverige väljer att resa utomlands för att ansluta sig 

till våldsbejakande islamistiska extremistgrupper” 

(Säkerhetspolisen, 2010:13). Säkerhetspolisen ser vidare att resor av 

detta slag ökat på senare tid. Återvändarna växer i antal och utgör en 

utmaning för Säkerhetspolisen att hålla ett öga på då det är svårt att 

veta vilka av dem som kan innebära ett eventuellt hot. Återvändarna 

kommer tillbaka med nya kunskaper och erfarenheter och har därmed 

potentialen att inspirera och radikalisera andra efter hemkomsten. 

Vad gäller förekomsten av islamistisk extremism i Sverige så 

koncentreras fenomenet enligt Säkerhetspolisen (2010) främst till 

storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Göteborg 

sticker ut allra mest, främst vad gäller svenskar som åker till Syrien 

för att hjälpa Al Qaida. 

 

 

Rapportens disposition 

 

Efter detta inledande kapitel (kapitel 1), där studiens syfte och 

bakgrund presenterats, följer ett kapitel (kapitel 2) som redogör för 

kartläggningens metod och genomförande. Kapitel 3 är ett 

resultatkapitel som bygger på enkätstudiens resultat och beskriver 

behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet utifrån olika 

verksamhetsperspektiv. Kapitel 4 är ett resultat- och analyskapitel där 

tidigare forskning sätts i relation till data från intervjuer med 

informanter med särskild kunskap i sakfrågorna. Behov och 

förutsättningar beskrivs utifrån dessa personers perspektiv, och en 

sociologisk analys av utträdesfaser genomförs. I kapitel 5 
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sammanfattas studien och slutsatser kring behov och förutsättningar 

utifrån enkät- och intervjustudie dras. Vidare lämnas ett antal 

åtgärdsförslag kring hur man skulle kunna gå vidare i frågan.  
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2 Kartläggningens metod och genomförande 

 

I detta kapitel beskrivs hur det empiriska materialet har samlats in, 

hanterats, analyserats och presenterats. Vidare finns ett avsnitt om de 

etiska överväganden som gjorts i samband med kartläggningens 

genomförande.  

 

 

Val av metod för att besvara syftet 

 

Denna kartläggnings syfte är att utifrån ett verksamhetsperspektiv 

undersöka hur behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet 

i Värmland ser ut. För detta syfte har respondenter från fyra 

huvudsakliga verksamhetsområden (socialtjänst, polis, skola, politik) 

valts ut för att ge en bild av hur situationen ser ut och upplevs. För att 

uttala sig om behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet 

krävs en översikt av de olika verksamheternas upplevelser av de 

våldsbejakande miljöerna och de individer som befolkar dem – träffar 

man dem ofta, upplever man dem som hotfulla? Vidare krävs kunskap 

om hur arbetet kring dessa grupper och beredskapen att hjälpa 

avhoppare ser ut idag, samt hur man utvärderar denna befintliga 

beredskap. Om brister eller luckor identifieras, vilka förbättringar och 

ytterligare åtgärder efterfrågas? Det är utifrån hur väl det befintliga 

arbetet kring problematiken svarar upp mot dennas yttringar som 

slutsatser kring behov och förutsättningar för en lokal 

avhopparverksamhet kan dras.  

 

Studien är baserad på en ”mixed method”-ansats, vilket innebär att 

den har inslag av både kvantitativ och kvalitativ karaktär 

(Johannesson & Tufte, 2003). Det är den kvantitativa metoden (här i 

form av en enkätstudie) som utgör huvuddelen av kartläggningens 

empiriska material, då denna metod erbjuder en stor räckvidd och 

därmed kan fylla den kartläggande funktionen i utforskandet av 

verksamhetsperspektiven. Utöver detta har ett mindre antal 

kvalitativa intervjuer genomförts med i problematiken särskilt insatta 

informanter för att addera ytterligare en dimension till förståelsen. 
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Enkät 

 

En webbenkät utgör ett sätt att snabbt och enkelt nå ut till en större 

grupp människor. Ofta bygger enkäten, såsom en kvantitativ metod, 

på frågor med hög grad av standardisering och fasta svarsalternativ 

(Ejlertsson, 2005).  Då denna kartläggning efterfrågar mer grundliga 

redogörelser för att kunna överblicka de olika 

verksamhetsperspektiven så omfattar denna webbenkät dock även 

mer kvalitativa inslag, detta i form av öppna frågor där 

respondenterna ombeds redogöra för sina erfarenheter och utveckla 

sina resonemang (för enkäten i sin helhet, se bilaga 3).  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Urval 

 

Avsikten med urvalet har varit att i linje med studiens syfte undersöka 

hur behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i 

Värmlands län ser ut utifrån ett verksamhetsperspektiv. Då 

kartläggningen inbegriper hela Värmlands län ingår samtliga 

kommuner i studien, och det kan i den bemärkelsen sägas att det rör 

sig om en totalundersökning. Inom dessa ramar har därefter ett antal 

avgränsningar gjorts. I ett första steg definierades ett antal 

verksamhetsområden som skulle ingå i studien. Valet av 

verksamheter föll på:  

 

 Socialtjänst 

 Polis 

 Skola 

 Politik 

 

Skälet till att just dessa verksamheter valdes ut är att de inte bara ses 

som troliga att komma i kontakt med problematiken, förutsatt att den 

föreligger, utan även det faktum att de kan antas möta den på olika 

sätt och i olika former. Inom skolvärlden finns till exempel potential 

för möten med såväl ungdomar aktiva inom olika grupperingar, men 

också elever i social oro som ännu inte tagit steget fullt ut men som 

utvecklat sympatier för till exempel högerextrema kretsar och börjat 

röra sig i gränslandet till dessa. Skolan kan således generellt antas 
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möta problematiken i ett tidigare stadium. Socialtjänsten och polisen 

utgör med sin dagliga verksamhet aktörer som är troliga att möta 

problematiken då den gått längre i sina yttringar och fått tydligare 

konsekvenser för individen och dennes omgivning. Politikerna i sin 

tur står för ett mer övergripande kommunperspektiv. Sammantaget 

kan de fyra olika verksamhetsperspektiven således betraktas som 

kompletterande varandra och därigenom bidragande till en mer 

sammansatt helhetsbild.  Samtliga kommuner i länet är 

representerade inom vart och ett av dessa verksamhetsområden4, 

vilka alltså utgör de källor från vilka data inhämtats. De enskilda 

respondenterna har på detta sätt valts genom ett strategiskt urval där 

yrkesposition och geografisk hemvist varit särskiljande faktorer.  

Respondenter från skolan hittades via förteckningar över skolor i 

Värmlands län, där valet av de enskilda respondenterna motiverades 

av en strävan att få en spridning mellan såväl de olika kommunerna 

som olika positioner inom skolvärlden – lärare, rektorer, kuratorer, 

syokonsultenter och fritidspedagoger av olika slag. Detta är den 

största kategorin, vilket kan förklaras med att den rymmer en större 

mångfald av professioner än övriga kategorier. Respondenter inom 

kategorin ”politiker” hittades genom att se över vilka personer som är 

aktiva inom kommunpolitiken i länet och sitter på positioner och 

ansvarsområden som kan göra dem lämpliga att uttala sig utifrån ett 

kommunperspektiv. Inom kategorin återfinns kommunalråd och 

andra politiker inom kommunstyrelser och socialnämnder. Inom 

kategorin ”socialtjänst” har främst socialchefer och IFO-chefer5 

konsulterats, men även andra socialtjänstemän som de förra hänvisat 

till. Kommunsekreterare har konsulterats för att identifiera lämpliga 

personer att rikta enkäten till inom såväl politiken som socialtjänsten. 

Inom kategorin ”polis” har respondenter hittats dels via kontakt med 

Polismyndigheten i Värmland, dels genom att respondenter hänvisat 

vidare till andra personer med lämplig position. Då Värmlands län är 

indelat i fyra olika polisområden har urvalet av poliser skett så att 

samtliga dessa områden är representerade.  

                                                           
4
 Undantaget är polisen. Här har inte urvalet skett kommunvis utan istället utgått från att täcka 

samtliga polisområden i länet; polisområde syd, polisområde väst, polisområde norr och 

polisområde öst.  

5
 IFO är en förkortning för Individ- och familjeomsorg. 
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Enkätens utformning 

 

För den kvantitativa enkätstudien utformades ett antal frågor, både 

slutna och öppna sådana. Dessa kan i sin tur grupperas tematiskt i 

olika frågeområden. Det första frågeområdet i enkäten rör 

respondenternas kontakter med de våldsbejakande miljöerna. Här 

ställs frågor om till exempel vilka grupper man möter, hur ofta, i vilka 

sammanhang samt om man upplevt dem som hotfulla. Ett annat 

frågeområde försöker reda ut vilken beredskap som idag finns inom 

de olika verksamheterna att bemöta den problematik kartläggningen 

undersöker. Här ställs frågor som förutom att låta respondenterna 

beskriva hur beredskapen ser ut, ber dem utvärdera denna och 

identifiera eventuella förbättringsbehov. Ett tredje frågeområde 

fokuserar behovet av en eventuell avhopparverksamhet samt dess 

utformning; vilken typ av stöd behöver en sådan verksamhet erbjuda, 

vilka individer tror man främst kan ha behov av en sådan och vilka 

aktörer bör vara inblandade i att driva den? Intentionen med 

enkätkonstruktionen var att dessa olika frågeområden skulle bidra till 

att uppfylla studiens syfte, att utifrån ett verksamhetsperspektiv 

undersöka hur behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet 

i Värmland ser ut. Ambitionen var att via enkäten kartlägga den 

befintliga verksamheten och dennas förmåga att svara 

tillfredsställande mot verksamheternas kontakter med de aktuella 

miljöerna, samt se vilken typ av verksamhet som eventuellt skulle 

efterfrågas. På detta sätt kan man vid en sammanställning av data 

åskådliggöra huruvida det föreligger ett behov av ytterligare åtgärder 

samt vilka förutsättningar som finns i länet att arbeta vidare med, och 

enkätens frågeområden är därmed kopplade till syftet. 

 

 

Datainsamling 

 

Webbenkäten konstruerades i programmet Survey & Report och 

genom detta gjordes ett utskick av enkäten till respondenterna, vilka 

informerades om studien via ett informationsbrev. Denna 

datainsamling genomfördes under våren 2014 och under perioden 

gjordes även sju påminnelser innan enkäten stängdes. Totalt 

skickades 219 enkäter ut, varav 125 besvarades. Detta innebär en 
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svarsfrekvens på 57 % och således ett externt bortfall, det vill säga icke 

returnerade enkäter, på 43 %. Tabell 1 åskådliggör distributionen av 

enkäter och svarsfrekvens nedbrutet på verksamhetsnivå.  

 
Tabell 1. Webbenkätens distribution och svarsfrekvens på verksamhetsnivå. 

 Antal utdelade 

enkäter 

Antal besvarade 

enkäter 

Svarsfrekvens 

Socialtjänst 36 21 58 % 

Polis 9 7 78 % 

Skola 122 68 56 % 

Politik 52 29 56 % 

TOTALT 219 125 57 % 

 

Ibland har respondenter som fyllt i och skickat in sina enkäter hoppat 

över vissa frågor, vilket innebär ett internt bortfall (Ejlertsson, 2005). 

Det går här att se ett tydligt mönster då det är ett mycket litet internt 

bortfall på de mer kvantitativt utformade frågorna med fasta 

svarsalternativ medan det kan vara högt på flera av de mer kvalitativa, 

öppna frågorna. I resultatkapitlet redogörs för det interna bortfallet i 

de fall det aktualiseras i resultatredovisningen. Det interna bortfallet 

kommenteras ytterligare under rubriken Studiens tillförlitlighet 

nedan.  

 

Vid sammanställningen av webbenkäten upptäcktes vissa luckor i 

empirin där svar saknades från något av de fyra 

verksamhetsområdena i ett par av de värmländska kommunerna. 

Dessa luckor fylldes genom att telefonintervjuer genomfördes med 

representanter för dessa verksamheter och kommuner. 

Telefonintervjuerna var strukturerade och utgick från webbenkäten. 

Utredaren kunde därigenom fylla i denna å den intervjuades vägnar 

och därigenom sammanföra den kompletterande datan med den 

övriga empirin i enkätresultatet.   
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Dataanalys 

 

Materialet har – verksamhet för verksamhet – grupperats under 

särskilda sorteringsteman vilka hänger samman med enkätens 

frågeområden, men som här grenats ut i några ytterligare teman för 

att göra det empiriska materialet mer lätthanterligt. Dessa 

frågeområden har sedan använts som rubriker i resultatkapitlet för 

att på ett så tydligt sätt som möjligt skriva fram resultatet och knyta 

detta till syftet. De sorteringsteman som kom att användas var: 

kontakter med miljöerna, upplevelse av hotbild, befintlig beredskap 

och upplevt behov.  

 

 

Kvalitativa intervjuer 

 

Valet av webbenkät som insamlingsteknik har som ovan konstaterat 

möjliggjort ett inhämtande av empiri från ett större antal 

respondenter. Under datainsamlingen har emellertid även sex 

kvalitativa intervjuer genomförts med särskilt sakkunniga 

informanter, för att addera ännu en dimension till de data enkäten 

inbringat. Intervjuerna har även gett en bakgrund och kontext som 

underlättat arbetet med kartläggningen. Intervjuerna har vidare 

bidragit med ytterligare perspektiv kring och fördjupad förståelse för 

den problematik som omger avhopp och individer i extrema 

grupperingar. Denna kvalitativa data kan därmed fylla en funktion 

som ett alternativt perspektiv. Intervjupersoner med egen bakgrund 

inom politiskt extrema organisationer kan exempelvis peka på de 

utmaningar en avhoppare möter och på så vis komplettera de åsikter 

representanterna för de olika verksamheterna har kring befintlig och 

behövlig beredskap.  

 

 

Urval 

  

Emedan de enskilda enkätrespondenterna valdes utifrån 

verksamhetstillhörighet valdes intervjuinformanterna på grund av 

sina särskilda sakkunskaper eller erfarenheter av problematiken. 
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Urvalet var således strategiskt och byggde på att informanterna hade 

en så kallad närhet till problematiken. Bland de intervjuade återfinns: 

 

 en pedagog med särskild erfarenhet av att arbeta med unga 

personer främst inom de högerextrema miljöernas utkanter 

 en forskare specialiserad på islamistisk extremism  

 tre personer med egen bakgrund inom våldsbejakande miljöer   

 en person som ansvarar för Malmös avhopparverksamhet.  

 

 

Samtliga informanter är hemmahörande i Värmlands län, bortsett 

från personen som arbetar inom Malmös avhopparverksamhet samt 

en av personerna med egen bakgrund som avhoppare.  

 

 

Intervjuguide 

 

Den intervjumetod som använts är semistrukturerad. Detta innebär 

att man utgår från en intervjuguide med färdiga frågor men att 

intervjuaren kan förhålla sig relativt flexibel till dessa vad gäller 

ordningsföljd, följa upp intressanta fynd i samtalet genom att ställa 

frågor som inte från början fanns i guiden samt ge intervjupersonen 

ett stort mått av frihet att utforma svaren på sitt sätt. I studien har 

fyra olika intervjuguider använts. Var och en av dessa har utformats 

för att passa just den intervjuperson den riktas mot och på bästa sätt 

alstra ett dataunderlag som svarar mot studiens syfte. Här ligger dock 

inte fokus på ett verksamhetsperspektiv utan på att undersöka behov 

och förutsättningar kring en avhopparverksamhet utifrån 

informanternas perspektiv, då dessa är personer med extra kunskap 

kring den problematik som studien intresserar sig för, det vill säga 

våldsbejakande miljöer, politisk extremism och avhopp.  

 

Den första intervjuguiden (bilaga 4) riktade sig till de tre 

informanterna med egen bakgrund som avhoppare. Frågorna i denna 

guide sorterades under de tre huvudområdena ”inträdet”, ”tiden i 

gruppen” och ”utträdet och tiden efter”. Dessa intervjuer syftade 

främst till att skapa en förståelse för de processer avhoppare 

genomgår, då sådan kunskap är värdefull för att kunna diskutera 
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frågan kring vilka åtgärder olika verksamheter behöver rustas med för 

att framgångsrikt kunna bemöta avhoppare.  

 

Den andra intervjuguiden (bilaga 5) konstruerades inför mötet med 

en intervjuperson verksam som pedagog. Då denna person har stor 

erfarenhet av arbete med unga i social oro, och inte minst inom de 

högerextrema miljöerna utkanter, togs denna guide fram för att ta del 

av så mycket kunskap och erfarenhet kring detta som möjligt. Då 

intervjupersonen arbetar som pedagog låg huvudfokus på hur det ser 

ut inom skolvärlden. De olika frågeområden som berördes var ”egen 

erfarenhet av möten med miljöerna”, kunskap kring problematiken” 

och ”beredskap – befintlig vs önskvärd”.  

 

Den tredje intervjuguiden (bilaga 6) utformades inför en intervju med 

en person ansvarig för avhopparverksamheten i Malmö. Denna guide 

designades således för att få insyn i hur en avhopparverksamhet 

fungerar samt uppnå en förståelse för hur man kan tänka vid 

utformandet av en sådan. De frågeområden som guiden byggdes kring 

var: ”historik: avhopparverksamheten och de personer som nyttjar 

den”, ”kontakttagande och fortsatt arbete med avhopparen”, 

”utvärdering av den egna avhopparverksamheten” samt ”råd till andra 

regioner som avväger att starta upp en avhopparverksamhet”.  

 

Den fjärde och sista intervjuguiden (bilaga 7) skapades inför mötet 

med Peder Hyllengren, forskare vid Försvarshögskolan och 

specialiserad på islamistisk extremism. Syftet med denna intervju var 

att få mer kunskap kring islamistisk extremism och uppnå en 

förståelse för hur arbete med avhoppare från denna miljö eventuellt 

skiljer sig från arbete med avhoppare från andra former av politisk 

extremism. Denna intervju koncentrerades kring frågeområdena 

”islamistisk extremism” (vilken byggde på frågor kring miljöns 

uppbyggnad, aktiviteter och syften) och ”arbete med avhoppare”. 
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Datainsamling 

 

De fem intervjuer som gjorts har genomförts på traditionell väg med 

ett möte mellan intervjuare och intervjuad. Två av intervjuerna har 

spelats in på band och därefter transkriberats i sin helhet, med 

undantag för enligt utredaren icke meningsbärande pauser, 

hummanden, upprepningar och dylikt. Resterande intervjuer har, i 

enlighet med intervjupersonernas önskemål, dokumenterats med 

papper och penna. Intervjuguiderna återfinns i bilagorna 4, 5, 6 och 7. 

 

En sjätte informant med egen bakgrund som avhoppare har svarat på 

intervjufrågorna via e-post.  

 

 

Dataanalys 

 

För att underlätta upptäckten av mönster och samband och för att 

göra ett empiriskt material mer överskådligt är det brukligt att 

materialet i ett första steg kodas. Kodning innebär att materialet bryts 

ned i mindre delar – så kallade koder, som påvisar likheter och 

olikheter – som sedan kan analyseras mer i detalj (Aspers, 2007). I 

analysen av de genomförda intervjuerna genomfördes inledningsvis 

en primärkodning, vilket innebär att intervjuutskrifterna – med 

studiens syfte i åtanke - gicks igenom samtidigt som koder och så 

kallade memos6 nedtecknades. De nedtecknade koderna 

sammanfördes sedan i ett antal analytiska teman; ”sociala relationer”, 

”anhöriga”, ”tillgänglighet”, ”osynliggörande”, ”skiftande 

faser/behov”. Under dessa teman sorterades de betydelsebärande 

delarna av det empiriska materialet in. Dessa teman ligger till grund 

för rubrikerna i kapitel 4, i vilket resultaten från intervjustudien 

presenteras. Inför resultatpresentationen grupperades de analytiskt 

tillkomna temana/rubrikerna under de ur syftet härledda rubrikerna 

”behov av en avhopparverksamhet” och ”förutsättningar för en 

avhopparverksamhet”. 

 

 

                                                           
6
 Utredarens egna tankar och reflektioner kring materialet. 
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Etik 

 

Etiska ställningstaganden har varit ett ständigt närvarande inslag i 

forskningsprocessen, och de forskningsetiska principer som 

tillämpats av Vetenskapsrådet (2011) har varit vägledande i arbetet. 

Dessa innebär att man inom all forskning som innefattar människor 

har en skyldighet att göra avvägningar kring forskningskravet, vilket 

handlar om vikten av att samhällsnyttig forskning bedrivs och 

kommer samhället till del, och individskyddskravet, som syftar på att 

den enskilde individen måste skyddas mot exempelvis 

integritetskränkningar och otillbörlig insyn (Vetenskapsrådet, 2011). 

Genomförandet av denna kartläggning utgör en för lokalsamhället 

angelägen kunskapsbyggnad, varför dess utförande kan ses som 

motiverat. Samtidigt har hänsyn till individskyddskravet varit 

genomgående i kartläggningens genomförande. Detta 

individskyddskrav kan grenas ut i fyra mer specifika områden; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det första av de fyra, informationskravet, handlar 

om att forskaren ska informera de berörda om forskningsstudiens 

syfte. Samtyckeskravet i sin tur handlar om att deltagarna har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan i studien, det vill säga att denna 

bygger på frivillighet och samtycke. Konfidentialitetskravet innebär 

att personuppgifter och data förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

ej kan ta del av dem, samt att respondenterna anonymiseras i 

resultatredovisningen. Ett undantag från denna anonymisering är den 

intervjuade forskaren Peder Hyllengren som gett sitt tillstånd till att 

medverka med namn. Nyttjandekravet, slutligen, avser det faktum att 

det insamlade materialet ska hållas inom forskningsstudiens ramar 

och inte användas i andra syften än det respondenterna gett sitt 

samtycke till (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

 

Metoddiskussion  

 

Grundat i kartläggningens syfte har ett strategiskt urval – vilket 

innebär att man väljer deltagare i enlighet med studiens syfte 

(Wibeck, 2010) – gjorts. Respondenterna i denna kartläggning 

representerar verksamhetsområden som torde vara känsliga för 
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strömningar inom dessa miljöer, alternativt besitter de 

specialkunskaper som av utredaren bedömts som relevanta att ta del 

av inför genomförandet av kartläggningen. Att göra ett strategiskt 

urval av respondenter innebär att alternativet att genomföra en 

totalundersökning väljs bort. En totalundersökning hade i detta fall 

inneburit att samtliga individer anställda inom verksamheterna 

socialtjänst, polis, skola och politik i Värmlands län skulle delta i 

studien. Att göra ett urval är ofta en praktisk nödvändighet, men en 

konsekvens av denna avgränsning är att det ibland kan vara svårt att 

avgöra hur generaliserbart, eller representativt, det resultat 

undersökningen genererar är för populationen i sin helhet 

(Johannesson & Tufte, 2003). Enkätrespondenterna i denna 

kartläggning har visserligen svarat utifrån ett verksamhetsperspektiv, 

men är naturligtvis färgade av egna subjektiva upplevelser och 

erfarenheter. Det går därmed inte att utesluta att resultatet kunde ha 

sett annorlunda ut om ett annat urval gjorts, då subjektiva 

upplevelser varierar inom populationen och därmed även mellan 

personer inom samma verksamhet. Denna osäkerhet behöver tas i 

medräknande, samtidigt som de medverkande respondenternas 

spridning över både kommuner och verksamheter innebär att urvalet 

ändå torde kunna betraktas som korrekt i sammanhanget. Människan 

tenderar att prioritera det som ligger henne nära, och att enbart rikta 

enkäten till personer som dagligen arbetar med problematiken kring 

våldsbejakande extremism och liknande miljöer skulle antagligen ge 

ett annat resultat än om den endast riktats till personer med mer 

distans till problematiken. Båda dessa alternativ hade naturligtvis 

genererat skeva resultat. 

   

Man bör vara medveten om att svarsfrekvensen på 57 % innebär ett 

externt bortfall på 43 %, vilket betyder att resultatet kunde ha sett 

annorlunda ut om även dessa personer hade deltagit med sina svar. 

Huruvida kartläggningen i så fall hade genererat ett annorlunda 

resultat, och i så fall på vilket sätt detta resultat hade skiljt sig från det 

nu föreliggande, går naturligtvis inte att dra några slutsatser kring. 

Orsaker till varför respondenter väljer att inte returnera en enkät går 

endast att spekulera i. Tänkbara förklaringar skulle kunna vara 

tidsbrist, att man inte upplever problematiken som särskilt 

närvarande i den egna verksamheten eller att området uppfattas som 
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känsligt, eller laddat, och att man därför tvekar inför att medverka. 

Det externa bortfallet är minst i respondentgruppen som 

representerar polisens verksamhet (svarsfrekvens 78 %), som också är 

den numerärt minsta gruppen. Bland övriga verksamheter – 

socialtjänst (svarsfrekvens 58 %), skola (svarsfrekvens 56 %) och 

politik (svarsfrekvens 56 %) – ligger det externa bortfallet på 

sinsemellan likvärdiga nivåer, procentuellt sett.  

 

Vad gäller det interna bortfall som förekommer i enkäten så är detta 

litet när det gäller de kvantitativa alternativfrågorna men relativt högt 

på flera av de mer kvalitativa, öppna frågorna. Detta är i sig inget 

konstigt. De kvalitativa frågorna syftar till att ge en insikt i och 

fördjupad förståelse för de olika verksamheternas möten med och 

uppfattningar kring de olika grupperingarna, samt det arbete de idag 

bedriver – eller har förutsättningar att vid behov bedriva – runt 

individer i dessa miljöer. Ett internt bortfall på dessa frågor blir 

därför en logisk konsekvens i de fall respondenten är verksam på en 

ort där grupperna saknas som aktörer i lokalsamhället, eller 

åtminstone inte är synliga inom respondentens eget 

verksamhetsområde, alternativt i de fall där rutiner och resurser helt 

enkelt saknas för att bedriva den typen av arbete.  

 

Det finns en viktig skillnad mellan urvalen av å ena sidan 

enkätrespondenter och å andra sidan intervjuinformanter. Vad gäller 

enkäten har urvalet varit strategiskt sett till val av verksamheter och 

yrkespositioner.  Däremot har inte de enskilda respondenterna 

handplockats utifrån några på förhand kända individuella 

erfarenheter eller åsikter. Ett urval där man enbart vänt sig till 

personer med uppenbar och på förhand konstaterad närhet till 

problematiken hade snedvridit kartläggningens resultat, varför 

föreliggande urvalsprocess istället eftersträvat en spännvidd av 

personer med varierande positioner, erfarenheter och förhållningssätt 

till problematiken. Begreppsparet närhet/distans har således inte 

varit en på förhand kvalificerande princip för urvalet (däremot har det 

framträtt som en betydelsebärande faktor i resultatet). För urvalet av 

intervjupersoner gäller dock att just närhet till problematiken varit en 

urvalsprincip.  
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3 Resultat: behov och förutsättningar för en 

avhopparverksamhet utifrån ett 

verksamhetsperspektiv 

 

Detta resultatkapitel bygger helt på den empiri som samlats in från de 

olika verksamheterna i enkätstudien. Då syftet med denna 

kartläggning är att utifrån ett verksamhetsperspektiv undersöka hur 

behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmland ser 

ut så kommer detta kapitel att visa hur representanterna för de olika 

verksamheterna upplever miljöerna samt hur de beskriver att man 

arbetar idag. För överskådlighetens skull gås varje verksamhet 

igenom var för sig. Nedbrytningen sker verksamhetsvis istället för 

utifrån geografiskt område, och de verksamhetsområden som 

kommer att gås igenom är i tur och ordning:  

 

 socialtjänst  

 polis  

 skola  

 politik  

 

Under vart och ett av dessa verksamhetsområden kommer resultatet 

att presenteras under de sorteringsteman som användes för att 

bearbeta enkätmaterialet. Dessa teman, eller rubriker, är: 

 

 kontakter med miljöerna  

 upplevelse av hotbild  

 befintlig beredskap  

 upplevt behov  

 

I respondenternas bedömningar av den befintliga kompetensen och 

beredskapens styrkor och svagheter, tillsammans med deras 

uppfattningar av miljöerna, kan svaret på frågan om behov och 

förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmlands län växa 

fram. I figurerna återges fördelningen mellan de olika 

svarsalternativen i absoluta antal, då man ska vara försiktig med 
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relativa frekvenser7 när urvalet är litet (Ejlertsson, 2005). I en 

numerärt liten grupp kan en enskild individs avvikande svar (som av 

allt att döma kan vara slumpartade), framstå som mer typiska för 

populationen än vad som är fallet.  

 

 

Socialtjänstens verksamhetsperspektiv  

 

 

Kontakter med miljöerna 

 

Bland representanterna för socialtjänsten uppger man inte 

särskilt frekventa möten med våldsbejakande miljöer. ”Det är 

mycket sällsynt att vi kommer i kontakt med någon av dessa 

grupper, men det har hänt”, skriver en representant för 

verksamhetsområdet. Kontakt sker sällan, främst någon gång per 

år. Vissa uppger att kontakt aldrig sker medan ett fåtal uppger 

mer frekventa kontakter på månadsvis basis, även om detta då 

främst handlar om att grupperna är synliga ute i samhället via 

olika typer av aktiviteter snarare än att socialtjänsten möter dem 

i form av konkreta ärenden. I en av de kommuner där man 

uppger att kontakter mellan socialtjänst och personer inom 

våldsbejakande miljöer inte förekommer efterfrågas ändå ett 

utökat förebyggande arbete i samarbete med skola och polis då 

problemet tros finnas i kommunen även om det inte aktualiseras 

inom socialtjänstens egen verksamhet. Sammanfattningsvis 

utgör alltså både kriminella grupperingar och politiskt extrema 

grupper miljöer som socialtjänsten sällan möter i sin dagliga 

verksamhet. En representant för socialtjänsten skriver: ”De söker 

inte oss. Vi kan mer se symptom på andra saker, och så hör 

man från polisen om saker som händer i området.”  

 

Figur 3 illustrerar frekvensen med vilken representanterna för 

socialtjänsten kommer i kontakt med individer från 

våldsbejakande miljöer. Som framgår av figuren är mötena inte 

                                                           
7
 Procent.  
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särskilt frekventa, majoriteten uppger att de stöter på 

problematiken någon eller några gånger per år, alternativt aldrig.  

 

 
Figur 3. Den frekvens med vilken representanterna för socialtjänsten kommer i kontakt med [individer 

från] våldsbejakande miljöer (n=19) 

 

De som regel fåtaliga kontakter som sker är främst med Mc-gäng 

och kriminella grupperingar, följt av högerextremism. Staplarna 

i figur 4 visar hur många som inom socialtjänstens verksamhet 

uppger sig komma i kontakt med olika grupperingar 

hemmahörande i våldsbejakande miljöer. Respondenterna har 

här haft möjlighet att välja flera olika alternativ. Kriminella 

grupperingar/Mc-gäng är det vanligast förekommande, vilket 16 

personer uppger att de möter i sitt arbete.  Fyra respondenter 

uppger att de kommer i kontakt med högerextremism, medan 

endast en person säger sig stöta på vänsterextremism. Två 

personer skriver att de har skäl att misstänka att personer de 

möter har kopplingar till någon eller några av de listade 

miljöerna, men att denna grupptillhörighet är något som inte 

kan fastslås inom ramarna för de kontakter som sker. Sex 

personer svarar i sin tur att de aldrig stöter på någon av dessa 

grupperingar inom tjänsten.  
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Figur 4. De våldsbejakande miljöer representanterna för socialtjänsten kommer i kontakt med inom 

sin verksamhet (n=20) 

 

 

Upplevelse av hotbild 

 

Representanterna för socialtjänsten upplever överlag inte de 

våldsbejakande miljöerna, eller kontakterna med dessa, som 

hotfulla. 17 respondenter besvarade frågan om huruvida de 

upplevt grupperna som hotfulla, och av dessa uppgav två att de 

känt sig hotade. En respondent säger sig ha hört talas om fall där 

sådana grupper agerat hotfullt men har inga egna erfarenheter 

av detta. En annan säger sig ha upplevt förtäckta hot där 

personerna berättar vilka de representerar. Det kan vidare 

uppstå situationer där det i till exempel barnavårdsrelaterade 

ärenden kan förekomma hot, skriver en respondent:  

 

”Då är det ofta Mc-relaterad kriminalitet som ligger i 

bakgrunden. Det kan handla om föräldrar som hotar 

personal i skolan, så skolan är mer utsatt än socialen, så 

sett. Men det blir ju ringar på vattnet.” 

 

En annan representant för socialtjänsten skriver att hen visserligen 

inte upplever miljöerna som hotfulla, men att det förekommer att Mc-
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grupperingar kan demonstrera sin närvaro i samhället genom att 

komma körande upp på torget för att få folk att vända sig om och 

sätta sig i respekt, vilket på sätt och vis kan ses som en form av 

underförstått, outtalat hot. Ingen inom socialtjänsten vittnar dock om 

specifika aktiviteter från gruppernas sida som varit riktade mot 

verksamheten ifråga, annat än att det på något håll förekommit 

klistermärken med politiskt extrema budskap i anslutning till 

socialtjänstens lokaler. Detta har dock inte upplevts som direkt riktat 

mot de anställda i verksamheten.  

 

 

Befintlig beredskap 

 

Möten med avhoppare – i synnerhet från politisk extremism – är 

något relativt okänt för socialtjänsten, och brist på praktisk erfarenhet 

av problematiken föranleder också en avsaknad av rutiner kring dess 

hantering. Denna typ av arbete har helt enkelt på många håll aldrig 

aktualiserats och krävt åtgärder och ett riktat arbete saknas således. 

Det finns dock ett antal respondenter inom socialtjänsten som har 

viss erfarenhet av området och berättar om hur en del av de rutiner 

som finns inom verksamheten kan användas även i arbetet med 

personer inom våldsbejakande miljöer. Överlag handlar det om att 

möta individen utifrån individuella behov och inte utifrån 

grupptillhörighet. Befintliga resurser som nämns är råd, stöd, bistånd, 

ANDT-samordnare som arbetar förebyggande i barn- och 

ungdomsfrågor samt avstämningsmöten med skola och polis. Då 

socialtjänsten arbetar med våld i mer bred bemärkelse, vilket i 

praktiken främst rör sig om våld i nära relationer, finns en beredskap 

och erfarenhet gällande hot och våld. Vissa av dessa åtgärder torde 

därför även gå att applicera i kontakter mellan avhoppare och 

socialtjänst. En respondent inom socialtjänsten vidareutvecklar detta: 

 

”Jag tror att polisen vill att vi ska göra mer än vad vi gör i 

dagsläget, till exempel när det gäller de här personerna 

som lämnat en organisation och behöver en ny ort. För 

sådana ärenden förekommer. Våld som våld, kan jag 

tycka. När det gäller människor som befinner sig i en 

livssituation där de måste släppa allt och ge sig av… Vi har 
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ju rutiner för våldsärenden och de funkar ofta bra i dessa 

situationer också. Men de här personerna [avhoppare, 

individer inom våldsbejakande grupperingar] har ju inte 

lika hög status hos socialen.”    

 

Något som efterlyses är mer kunskap i frågan, vad som är på gång 

inom de olika miljöerna och vilka grupperingar som finns i 

lokalsamhället. Något annat som framkommer är behovet att lyfta 

frågan inom socialtjänsten på ett sätt som får de anställda att vilja 

arbeta med personer som finns inom olika grupperingar, då frågan i 

dag alltså inte hör till de högst prioriterade. 

 

 

Upplevt behov 

 

En sammanfattning av socialtjänstens upplevelser av behovet av en 

lokalt förankrad avhopparverksamhet visar inte på ett entydigt svar. 

Majoriteten säger sig sakna kunskap för att uttala sig om hur stort 

behovet är eftersom de inte vet hur många aktiva som finns i länet, 

eller så upplever de åtminstone inget eget behov. I tre kommuner 

uppger dock socialtjänstens representanter att de kan se att det finns 

ett behov. En representant för socialtjänsten i en av dessa kommuner 

vidareutvecklar: 

 

”Vi behöver stärka vår organisation. Vi behöver bli fler och 

jobba mer riktat mot de här personerna. Som det är nu så 

kommer de i skuggan av akuta familjeärenden. Ärenden 

som rymmer barn kommer i första hand, och så måste det 

ju också vara, men man skulle behöva se på 

samhällskostnaderna för de här personerna – då ser man 

att det är synnerligen angeläget att få tillbaka dem till 

samhället.”  

 

Ett sådant riktat arbete kring avhoppare kräver resurser, men 

respondenten menar att det egentligen inte rör sig om några extrema 

summor, utan att det främst rör sig om att stärka upp samarbetet 

mellan olika instanser. Den eventuella avhopparverksamhet 

representanter från socialtjänsten skulle vilja se beskrivs som 
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grundad på ett gott samarbete mellan olika samhällsaktörer med en 

eller ett par specialister i centrum, personer med specialkunskaper 

dels om miljöerna i fråga, men även kring hur man ska arbeta för att 

inte röja någons identitet, hur man ska hantera dokumentationen och 

så vidare. Förtroende beskrivs som en avgörande faktor och därför ses 

även en kontinuitet vad gäller de personer som arbetar med 

verksamheten som avgörande. ”När det gäller vårt kvinnofridsarbete 

så är det lyckat på grund av att kvinnorna verkligen tror på att de 

kommer att få hjälp när de kontaktar oss. Vi har inte nått den här 

andra målgruppen på det sättet, men det är klart att det är viktigt 

att man åstadkommer detta”, skriver en representant för 

socialtjänsten. Det är alltså viktigt med rutiner; att veta vilken person 

man ska vända sig till och kunna lita på att denna har kunskap och 

erfarenhet för att hantera processen. 

 

En annan åsikt från representanter från socialtjänsten är att en 

avhopparverksamhet, om en sådan skulle bli aktuell, skulle 

behöva ligga på regional nivå, då de enskilda kommunerna är för 

små för att bekosta och driva egna verksamheter. Ett nätverk på 

regional nivå som kan förse kommunerna med hjälp och stöd 

och visa hur man ska gå vidare när kontakter med avhoppare 

sker, ses som något positivt.  Vidare håller representanter för 

socialtjänsten det för troligt att behovet av en 

avhopparverksamhet riktad mot politiskt extrema grupper är 

något som, med hänsyn till tendenser i samhället, kommer att 

öka i framtiden och att frågans aktualitet därmed torde växa. 

 

 

Sammanfattning socialtjänsten 

 

Inom socialtjänsten har man inte så stor erfarenhet av direkta möten 

med våldsbejakande miljöer. När så sker rör det sig inte främst om 

politisk extremism utan Mc-gäng och olika kriminella grupperingar. 

Man känner sig överlag inte utsatt eller hotad av de olika gängen och 

grupperingarna. Det kan dock i vissa fall uppstå hotfulla situationer i 

samband med barnavårdsärenden där någon av föräldrarna är 

hemmahörande inom en miljö av detta slag. Dylika situationer tros 

dock slå hårdare mot skolpersonal än personer inom socialtjänsten. 
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Då möten med individer inom våldsbejakande miljöer inte är en 

särskilt ofta aktualiserad problematik finns inte några tydliga och 

specifika rutiner kring detta. Dock finns en mer allmän beredskap 

gällande hot och våld som tros kunna appliceras även på denna 

problematik. Något akut behov av en avhopparverksamhet träder inte 

fram från socialtjänstens sida, även om det finns ett antal kommuner 

där man uppger att behovet föreligger. Mer information och kunskap 

efterlyses för att belysa området utifrån socialtjänstens synvinkel. 

Man önskar ett mer riktat arbete mot just denna målgrupp, något som 

en av respondenterna menar skulle löna sig i långa loppet även om 

det inledningsvis skulle kräva vissa resurser. En avhopparverksamhet 

sägs vidare behöva ligga på regional nivå och rymma specialister med 

särskilda kunskaper på området. 

 

 

Polisens verksamhetsperspektiv 

 

 

Kontakter med miljöerna 

 

Inom polisen möter man de våldsbejakande miljöerna på regelbunden 

basis. Figur 5 visar hur ofta representanter för polisen säger sig träffa 

på individer i våldsbejakande miljöer. En respondent uppger att 

kontakterna sker ”dagligen”, en svarar ”varje vecka”, två ”varje 

månad” och tre ”aldrig”. Det bör förtydligas att ”aldrig” i detta fall 

betyder att respondenterna ifråga inte möter dem fysiskt. Dock 

arbetar de dagligen med underrättelser och riskanalyser kring dessa 

grupper, vilket innebär att man indirekt konfronteras med dem 

regelbundet. 
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Figur 5. Den frekvens med vilken representanterna för polisen kommer i kontakt med /individer från/ 

våldsbejakande grupperingar (n=7) 

 

Möten sker med både politiskt extrema grupperingar i form av 

högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, samt 

andra våldsbejakande grupperingar såsom kriminella grupperingar 

och Mc-gäng. Tonvikten ligger dock på Mc-gäng och kriminella 

grupperingar, och därefter kommer högerextremism. En respondent 

menar att bortsett från Mc-gängen och olika kriminella nätverk så rör 

det sig inte så mycket om egentliga gäng eller grupper, utan det 

handlar på det hela taget mer om ungdomar som får vissa sympatier 

än om några organiserade verksamheter. Figur 6 visar i vilken 

utsträckning representanterna för polisen säger sig komma i kontakt 

med olika grupper inom våldsbejakande miljöer. Respondenterna har 

här haft möjligheten att välja flera alternativ. Sex av respondenter har 

kryssat i högerextremism, fyra av dem vänsterextremism, tre 

islamistisk extremism och samtliga sju kriminella grupperingar/Mc-

gäng. 
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Figur 6. De våldsbejakande miljöer representanterna för polisen kommer i kontakt med inom sin 

verksamhet (n=7) 

 

Inom polisregionen (Värmland, Dalarna, Örebro) finns sedan den 

första juni 2014 en nystartad avhopparverksamhet, vilken riktar sig 

till personer som lämnar kriminella grupperingar. På grund av 

riktningen mot denna typ av våldsbejakande miljöer är det främst Mc-

relaterade organisationer som personalen inom denna verksamhet 

kommer i kontakt med. Individer hemmahörande inom politiskt 

extrema miljöer beskrivs som obenägna att vända sig till polisen. ”Mc 

har vi i stort sett alltjämt. Vi har en klubb på vårt område”, skriver 

en respondent och menar vidare att då både Hells Angels och 

Bandidos är etablerade i Karlstad och länet är så litet, så räcker det att 

dessa individer rör lite på sig så flyttar problematiken över även till de 

andra kommunerna.   

 

 

Upplevelse av hotbild 

 

Av de sju representanter för polisen som returnerat enkäten har 

endast en svarat att hen inte upplever de våldsbejakande miljöerna 

som hotfulla. Deras våldskapital och deras tendens att ta till våld och 

hot om de möts av motstånd eller ingripanden från myndigheter 

understryks och i polisarbetet uppstår ibland situationer med dolda 
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och förtäckta hot från dessa grupperingar. En representant för polisen 

beskriver hur hen flera gånger hanterat dessa grupperingars hot mot 

enskilda individer i samband med vittnesmål i tingsrätt och hovrätt. 

Den implicita hotfullheten manifesteras även genom grupperingarnas 

olika aktiviteter, exempelvis genom uppsättning av nazistiska 

symboler vid flyktingförläggningar eller uppvisningar av kriminella 

Mc-gäng som gärna drar en extra tur inne i de centrala delarna av 

staden med sina västar för att visa sin närvaro. En representant för 

polisen beskriver hur inbördes rivalitet inom de våldsbejakande 

miljöerna blir synlig ute i samhället: 

 

”När en ny Mc-klubb flyttade in i området fick de sin lokal 

sönderslagen av andra Mc-gäng – antar man. Så det blir 

ju gängkrig sinsemellan. Det som kännetecknar de här 

grupperna är ju våld, narkotika, utpressning. De lever på 

kriminalitet, på vapen.” 

 

En representant för polisen som arbetar med 

avhopparverksamheten i Värmland/Dalarna/Örebro menar att 

även om grupperna i sig ”lever på ett hot och våldskapital som 

används vid bland annat hot om våld och utpressning” så har 

det emellertid inte förekommit några hot mot de personer som 

arbetar med avhopparna. 

 

 

Befintlig beredskap 

 

Polisens arbete runt individer i våldsbejakande miljöer består främst i 

underrättelsebaserad verksamhet med spaning, kartläggning, 

riskbedömningar och analyser, uppger representanter för polisen som 

deltagit i enkätundersökningen. Arbetet är underrättelse- och 

händelsestyrt, vilket innebär att inhämtad information ibland kan 

leda till insatser och brottsutredningar av mer eller mindre 

omfattande karaktär. Hos polisregionen (som består av Värmland, 

Dalarna, Örebro) finns, som tidigare nämnt, även en nystartad 

avhopparverksamhet. Denna bygger på ett samarbete mellan flera 

olika myndigheter såsom socialtjänst, kriminalvård/frivård, 

bostadsföretag, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och 
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Försäkringskassan, uppger en av representanterna för polisen. Hen 

skriver vidare att polisens roll inom denna verksamhet är att göra en 

initial bedömning av situationen och ansvara för säkerheten kring 

personerna, samt att initiera de vidare kontakterna med samverkande 

myndigheter. Målgruppen för avhopparverksamheten utgörs av 

kriminella som tillhör någon form av dokumenterat gäng, såsom 

exempelvis ett Mc-gäng. Avhopparna ska vidare vara mantalsskrivna i 

regionen och minst 21 år gamla, samt personligt motiverade att lämna 

den kriminella grupperingen. ”En eventuell avhoppare arbetar vi 

inledningsvis med dagligen innan denne ’fasas’ ut till 

samverkansmyndigheterna”, skriver respondenten. Information om 

avhopparverksamheten sprids via massmedia men även, och kanske 

främst, via patrullerna som på fältet delar ut posters med 

telefonnumret till den så kallade avhoppartelefonen via vilken man 

kan söka hjälp, samt anslag vid intag på polisarrester och i häktet. 

Avhoppartelefonen är bemannad dagtid, övriga tider på dygnet tar en 

telefonsvarare emot samtalen. Så länge individen själv har den rätta 

motivationen att fullfölja sitt avhopp så finns idag alla nödvändiga 

hjälpmedel och resurser, uppger en representant för polisen. Ett 

pågående arbete kring avhoppare existerar således, även om denna 

avgränsar sig till en specifik målgrupp (gängkriminella) och därmed 

inte fokuserar individer inom exempelvis olika former av politisk 

extremism.  Det ska dock finnas samma hjälp att få även om man inte 

tillhör ett dokumenterat kriminellt gäng, skriver en respondent. En 

avhoppare från en extrempolitisk organisation som vänder sig till 

polisens avhopparverksamhet skulle därför med stor sannolikhet 

genomgå ett personsäkerhetsprogram där samma poliser bistår med 

samma åtgärder som om det hade rört sig om en avhoppare från en 

kriminell gruppering. Sådana åtgärder kan enligt en representant för 

polisen vara larm, rondering med radiobilar, flytt till skyddat boende 

eller annan del av landet. Något som däremot skiljer de två grupperna 

”gängkriminell” och ”politisk extremist” åt i kontakten med polisens 

avhopparverksamhet är att den kriminelle avhopparen inte behöver 

göra någon polisanmälan för att få hjälp, vilket är kravet för alla andra 

som behöver få inträde i ett personsäkerhetsprogram (exempelvis 

politiska extremister av olika slag).  Vidare beskrivs intresset från de 

extrempolitiska ytterkanterna att hoppa av som ytterst litet och viljan 

att samarbeta med polisen och underkasta sig denna myndighets 
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personsäkerhetsprogram eller avhopparverksamheter som mycket 

låg.  

 

En av representanterna för polisen uppger att arbetet inte fungerar 

riktigt tillfredsställande idag. Ju längre från huvudorten (vilket i 

Värmland är Karlstad) man befinner sig, desto mer avhängd är man 

från den i grunden goda verksamhet som finns i regionen. Tillgång till 

utbildning och teknik minskar med ökat avstånd till huvudorten 

menar respondenten. ”Då har man inga sådana resurser, man blir 

för få och för outbildade.” Möjligheten att vid behov begära 

förstärkning finns såklart, men detta fungerar främst när det handlar 

om på förhand planerade åtgärder, vilket sällan är fallet när ett 

avhopparärende kommer in, och den ojämna resursfördelningen 

upplevs därför av respondenten ifråga som en brist i den beredskap 

man har att ta emot personer från våldsbejakande miljöer. 

 

 

Upplevt behov 

 

Kring behovet av en avhopparverksamhet riktad mot politiskt 

extrema miljöer går åsikterna något isär. Två av representanterna för 

polisen uppger att de inte har någon uppfattning om behovets 

omfattning. En tredje skriver att det varit få inkomna tips på sista 

tiden och att de högerextrema därför, åtminstone i personens 

verksamhetsområde i västra Värmland, inte verkar vara så aktiva. En 

fjärde respondent uppger att det finns ett behov av en 

avhopparverksamhet riktad mot personer inom politiskt extrema 

grupper men att det är svårt att specificera antal individer som kan 

vara aktuella för att genomgå en sådan. En femte menar att det i ett 

större sammanshang finns ett stort behov, då det sannolikt finns ett 

mycket stort mörkertal av personer som skulle ha nytta av en sådan 

verksamhet, även om behovet inte är så stort sett strikt ur det egna 

verksamhetsperspektivet sett till hur många som sagt sig vilja hoppa 

av. En annan representant för polisen är mer bestämd i sin åsikt:  

 

”Om det finns ett behov? Ja, absolut! Det finns det. Kanske 

inte just i vårt område [ett av Värmlands fyra 

polisområden], men man måste vara välinformerad den 
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dag det händer något och direkt veta vart man ska vända 

sig för att få stöd och resurser.” 

 

Samma respondent fortsätter med att skriva att en 

avhopparverksamhet inte är något som bör inrättas i varje kommun 

utan på regional nivå. Det är något som ska finnas, skriver hen. Det 

ska vara välkänt vart man ska vända sig när behovet uppstår. 

Dessutom är hen övertygad om att avhopparärenden definitivt inte är 

något som ska hanteras i den egna kommunen, det vill säga i den 

kommun där problemet uppstår.  Distans från hemorten och dess 

invånare beskrivs som avgörande, och enskilda ärenden bör därför 

hanteras på annan ort, vilket talar för förläggandet av en 

avhopparverksamhet till regional nivå. 

 

Vad gäller den avhopparverksamhet polisen idag driver för 

gängkriminella så menar en respondent som arbetar med denna att 

behovet av den är stort och att det vidare finns stora ekonomiska 

vinster för samhället med att få en grovt kriminell individ att sluta 

med sin brottsliga verksamhet. Vad gäller personer inom politiskt 

extrema miljöer så finns dock en misstro inför att vända sig till 

polismyndigheten vid avhopp. Detta aktualiserar frågan om huruvida 

en avhopparverksamhet med annan organisation, annan huvudman 

och en tydligare inriktning mot politiskt extrema miljöer skulle kunna 

tillföra något som den nuvarande saknar. 

 

 

Sammanfattning polisen 

 

Polisen kommer i sin dagliga verksamhet i kontakt med många olika 

grupper från våldsbejakande miljöer. Mötena sker relativt ofta. Tre av 

de sju representanter för polisen som besvarat enkäten uppger 

visserligen att de aldrig möter de nämnda miljöerna, men detta är ett 

”aldrig” med modifikation då dessa poliser arbetar med kartläggning 

och analyser av olika slag och således ständigt kommer i kontakt med 

miljöerna på detta sätt, även om inte mötena är av fysisk karaktär. 

Bland de representanter för polisen som deltagit i studien ser man de 

våldsbejakande miljöerna som ett hot mot det demokratiska 

samhället och det kan även uppstå situationer av hotfull karaktär i 
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tjänsten. En respondent uppger att även om det finns en bra 

kompetens i regionen så är denna ojämnt fördelad och främst 

koncentrerad till huvudorten, vilket innebär att man på vissa andra 

håll upplever sig släpa efter vad gäller resurser och kompetens. Vad 

gäller den beredskap som finns idag så har polisregionen (Värmland, 

Dalarna, Örebro) en nystartad avhopparverksamhet riktad mot 

personer som lämnar kriminella grupperingar. Denna beskrivs som 

välfungerande utifrån sina syften och kan också erbjuda samma 

hjälpåtgärder till avhoppare från andra miljöer, såsom politiskt 

extrema grupperingar. Denna målgrupp beskrivs dock som mindre 

benägen till avhopp och dessutom ovilliga att vända sig till polisen i 

sådana ärenden. Det föreligger således svårigheter för polisen att 

attrahera dessa individer och bygga ett förtroende. Gällande behovet 

av en avhopparverksamhet riktad mot individer inom politiskt 

extrema grupperingar råder inget tydligt konsensus bland poliserna, 

även om en av representanterna är bestämd i sin åsikt om att en 

sådan verksamhet bör finnas. Hen trycker även på vikten av att 

förlägga en sådan på regional nivå. 

 

 

Skolans verksamhetsperspektiv 

 

 

Kontakter med miljöerna 

 

Inom skolans verksamhet uppger många att de inte möter individer 

hemmahörande i våldsbejakande miljöer. Istället pratas det om  

”ungdomar i social oro”. Dessa tillhör visserligen inte någon politiskt 

extrem organisation men omfattas ändå av ett problematiskt 

utanförskap som riskerar att få konsekvenser för såväl dem själva som 

omgivningen. En representant för skolan beskriver dessa individer 

som ”sociala bekräftare”, helt enkelt individer som trivs i miljöernas 

närhet men inte riktigt kan kategoriseras. Även dessa individer utgör 

en viktig grupp som inte får glömmas bort i arbetet med att minska 

anatalet personer i våldsbejakande miljöer. 
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Bortsett från ”ungdomar i social oro” är det främst högerextremismen 

vars närvaro aktualiseras inom skolans verksamhetsområde. Överlag 

talar representanterna för skolan inte om några ärenden av akut 

karaktär. Vad som beskrivs är förekomsten av främlingsfientliga 

åsikter bland skolungdomar och en allt större elevgrupp som har sina 

sympatier hos denna typ av miljöer och ideologiska riktningar. Detta 

innebär att man inom skolan kan urskilja en grogrund och ett 

värvningsunderlag för inte minst högerextrema grupper. ”Man ser 

spåren och hör bland ungdomar att vågor av värvningsaktiviteter 

ploppar upp, klistermärken på offentliga platser och liknande”, 

skriver en representant för skolan. Detta i sig är ett problem som 

behöver adresseras. Inom skolan märker man också av olika 

rekryteringsförsök från politiskt extrema grupper. Dessa kan bestå i 

att grupperna marknadsför sig i olika klasser, ställer upp bokbord i 

skolans lokaler för att prata med eleverna om sin verksamhet och 

även påverkar elever att göra så kallade uppdrag. 

 

Figur 7 visar i vilken utsträckning respondenterna inom skolan 

kommer i kontakt med olika grupper inom våldsbejakande miljöer. 

Respondenterna har här haft möjligheten att välja flera alternativ. 30 

respondenter har uppgett att de aldrig är med om kontakter med 

sådana miljöer. 26 respondenter möter individer inom högerextrema 

grupper, vilket alltså sticker ut som den del av de våldsbejakande 

miljöerna som är mest synlig inom skolans verksamhetsområde. Elva 

respondenter stöter på individer inom kriminella grupperingar/Mc-

gäng, tio uppger att de möter individer i social oro och sju möter även 

vänsterextremism.  
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Figur 7. De våldsbejakande miljöer representanterna för skolan kommer i kontakt med inom sin 

verksamhet (n=68) 

 

Möten med våldsbejakande miljöer, och då främst politiskt extrema 

grupperingar och deras ideologier, framstår som något relativt vanligt 

förekommande inom skolan, men 28 av de 68 respondenter som 

returnerat enkäten uppger ändå att de aldrig ser något av detta. Figur 

8 visar hur ofta representanterna för skolan träffar på individer som 

rör sig i eller runt våldsbejakande miljöer. Figuren visar att kontakter 

är relativt vanliga. Två uppger att de kommer i kontakt med 

våldsbejakande miljöer dagligen, tolv svarar varje vecka, sju varje 

månad, femton någon gång per år och 30 svarar att de aldrig kommer 

i kontakt med sådana miljöer.  
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Figur 8. Den frekvens med vilken representanterna för skolan kommer i kontakt med /individer 

från/ våldsbejakande grupperingar (n=66)  

 

 

Upplevelse av hotbild 

 

De allra flesta upplever inte något hot från de våldsbejakande 

miljöerna (av de 66 representanter för skolan som besvarat denna 

fråga upplever tretton dem som hotfulla). Oftast handlar det om att 

man tillskriver dem en hotande funktion gentemot demokratin och 

samhället som system, men det finns även de som varit med om något 

mer konkreta situationer. Sådana erfarenheter kommer sig ofta av att 

respondenten ifråga aktivt arbetar med att bemöta de extrema 

gruppernas åsikter och aktiviteter. ”Då vi aktivt försöker att ta tag i 

dessa personer och deras åsikter när de uppmärksammas har det 

vid ett antal tillfällen uppstått aggressiva och hotfulla situationer”, 

skriver en respondent. Det finns också de som blivit föremål för rent 

personligt riktade hot. En representant för skolan berättar om hur en 

ledare för ett rasistiskt parti signalerade sitt missnöje då hen jobbade 

aktivt med att vända tankarna hos en person med högerextrema 

åsikter. En annan respondent som arbetat med ungdomar i och runt 

högerextrema miljöer skriver om hur hen vid ett tillfälle fått sin dator 

hackad av en militant organisation inom det högerextrema fältet 

varpå ett budskap om att hen hade ögonen på sig framträdde på 

datorskärmen. ”Tidigare fanns det direkta hotet, men nu är det 

blickar etcetera”, skriver en annan respondent. Det går således att 
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urskilja ett samband mellan att ta ett aktivt ställningstagande mot 

grupperna ifråga och att utsättas för olika typer av sanktioner. 

Föreställningen om detta riskerar att omhulda problematiken med en 

tystnadens kultur, en ovilja att se och ta i problemet. ”Jag vet många 

pedagoger som inte törs ta i den här diskussionen. Man är rädd att 

man inte kan svara och vet inte hur man ska göra. Man tror att man 

blir misshandlad om man börjar jobba med det här”, skriver en 

representant för skolan. 

 

 

Befintlig beredskap 

 

”Vi inom skolan lägger alltid pussel för att kunna se mönster och 

kopplingar runt elever som har det stökigt”, skriver en respondent. 

Inom skolans verksamhetsområde sker ett kontinuerligt 

värdegrundsarbete som syftar till att arbeta med värderingar och 

attityder för att strypa tillflödet av nyrekrytering till politiskt extrema 

grupper. Det förebyggande arbetet ska ske fortlöpande och genomsyra 

all undervisning och verksamhet. Det finns en målsättning att detta 

ska integreras i all undervisning och uppmärksammas extra vid de 

tillfällen när extrema organisationer figurerat i anslutning till 

skolmiljön, efterfrågat bokbord i skolans lokaler eller liknande. Att 

föra en aktiv och levande dialog med eleverna om vad som händer i 

samhället och om vad det skrivs om i olika medier, upplevs vara 

viktiga byggstenar i det förebyggande arbetet. Vidare förekommer 

också aktiviteter av mer avgränsad karaktär i form av exempelvis 

föreläsningar med avhoppade nazister, temadagar och 

demokratiprojekt av olika slag8. I de fall kopplingar redan etablerats 

mellan en elev och en extremistisk grupp av något slag agerar skolan, 

enligt representanter i denna studie, genom att föra samtal med 

eleven, kontakta vårdnadshavare och dokumentera. Elevkonferens, 

skriftlig varning och, i de fall det krävs, samarbete med polis och 

sociala myndigheter är andra delar av processen. Det finns också 
                                                           
8
 Några av de värmländska kommunerna ingår i Toleransprojektet, ett projekt som syftar till att 

skola och fritidsverksamhet tillsammans bedriver ett förebyggande arbete. Inom Toleransprojektet 

finns Kungälvsmodellen som är en pedagogisk metod som lämpar sig för arbete med 

skolungdomar. Projektet tar sin utgångspunkt i Förintelsen, men fokuserar också på vad som sker 

idag. Läs mer på http://toleransprojektet.se/  
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andra metoder med vilka man kan bemöta elever som hittat en 

tillhörighet hos en politiskt extrem grupp. Respondenter med 

erfarenhet av sådana ungdomar skriver i enkäten om vikten av 

personlig kontakt; att föra en bra dialog och se dem för andra saker än 

deras extrema åsikter. Dessa till synes enkla medel, att följa den 

enskilde individen och dennes utveckling och fokusera 

förtroendeskapande, kan vara nog så viktiga verktyg för att hålla 

ungdomarna utanför miljön.  

 

Skolans verksamhetsområde rymmer sammanfattningsvis ett antal – i 

första hand förebyggande – åtgärder riktade mot våldsbejakande 

miljöer, och då politisk extremism i synnerhet. I enkätmaterialet går 

det dock också att identifiera en upplevelse av bristfällig beredskap 

när det gäller att stödja elever som är i behov av hjälp att lämna en 

sådan grupp. De brister som omnämns rör främst frågor om 

samverkan med andra aktörer. Det önskas ett ökat samarbete med 

elevhälsan, socialtjänsten och olika myndigheter som kan ses som 

aktörer i frågan. Brister i samordning leder ofta till att det är svårt att 

nå individerna och lyckas med förändringsarbetet. ”Vi är många med 

kunskap och engagemang, men vi har inget bra nätverk regionalt 

eller lokalt som binder oss samman”, säger en representant för 

skolan. En stor del av det arbete som bedrivs beskrivs istället som 

beroende av enskilda individers intresse för frågorna. Organisationer 

som Brottsförebyggande Centrum och Exit nämns som aktörer man 

kan dra nytta av, samtidigt finns en tveksamhet kring hur kända dessa 

organisationer och det stöd de kan erbjuda är ute i skolor och andra 

verksamheter som skulle kunna dra nytta av dem. Den kunskap och 

det engagemang som finns bland pedagoger och fritidsledare inom 

skolverksamheten måste tillvaratas och organiseras genom en utökad 

verksamhetsmässig och praktisk samverkan mellan 

fritidsverksamheter, skola, socialtjänst och andra potentiella 

medaktörer. Långsiktighet och tydliga kontaktvägar bör prioriteras 

framför ”quickfix och studiedagar”, som en representant för skolan 

skriver. Vidare lyfts betydelsen av att politiker ser vikten av ett 

förebyggande arbete och investerar pengar i ett sådant. 

 

En annan brist som syns i materialet är en oförmåga att se de 

vänsterextrema. Fokus ligger på högerextremismen, vilket kan få 
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följden att man inte ser de individer som har sin tillhörighet hos 

andra politiskt extrema grupperingar. 

 

 

Upplevt behov 

 

I materialet framträder inget tydligt behov av en avhopparverksamhet 

från skolans sida. Majoriteten menar att de inte kan uttala sig om 

behovet då de inte känner till omfattningen eller stöter på 

problematiken i alltför liten utsträckning. De allra flesta upplever 

således inte något akut överhängande behov utifrån den egna 

verksamhetens perspektiv. Det finns dock även en andel av 

respondenterna som tvärtom menar att ett behov finns, att det 

säkerligen kommer att växa framledes och att inrättandet av en 

avhopparverksamhet skulle kunna få en positiv effekt genom att fler 

ungdomar skulle söka sig dit för stöd. ”Ett behov tror jag finns, efter 

att tidigare ha arbetat i mer utsatta områden i länet”, skriver en 

respondent. En tanke som finns hos flera representanter för skolan är 

idén om samverkan ett flertal kommuner emellan där man 

gemensamt anställer personer som kan hjälpa avhoppare från de 

enskilda kommunerna. En trend i länet som lyfts fram är det faktum 

att ungdomar alltmer rör sig från småkommunerna in mot Karlstad 

redan i sextonårsåldern, vilket medför att problemen i Karlstad också 

är hela länets problematik. För att Karlstad som kommun inte ska 

bära hela ansvaret för att ha en god verksamhet för hela länets 

ungdomar krävs breda samarbeten där olika aktörer är inblandade.  

”Problemet när en sådan verksamhet ska initieras är att det 

(gudskelov) kommer att handla om få personer, och därför blir det 

svårt att argumentera i en kultur som hellre mäter kvantitativt 

istället för kvalitativt”, skriver en respondent.  

 

 

Sammanfattning skolan 

 

Högerextremismen är den våldsbejakande miljö som dominerar 

resonemangen från respondenter hemmahörande i skolans värld. 

Skolan utgör också en arena som in emellanåt hamnar i dessa 

gruppers intressefokus då de vänder sina rekryteringsaktiviter åt 
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detta håll. Möten med den högerextrema miljön är relativt vanligt 

förekommande och konstanta inom skolan även om det oftare rör sig 

om elever som sympatiserar med miljön och rör sig i dess utkanter än 

mer hängivna kärnaktivister. Man möter så att säga problematiken i 

ett tidigare skede och försöker motverka den främst genom ett 

förebyggande arbete. I mer allvarliga fall kan man emellertid uppleva 

att man saknar muskler att handskas med problematiken. En 

tydligare samverkan med olika myndigheter och någon form av 

verksamhet som kan knyta samman de olika aktörerna efterfrågas. 

Datamaterialet visar inte på ett otvetydigt eller akut föreliggande 

behov av en avhopparverksamhet från skolans sida. Många ställer sig 

ambivalenta till behovets omfattning eller menar att det nog rör sig 

om ett för litet antal individer, medan andra menar att en 

avhopparverksamhet definitivt vore av stort värde och borde 

realiseras genom ett samarbete kommunerna emellan.  

 

 

Det politiska verksamhetsperspektivet 

 

 

Kontakter med miljöerna 

 

Bland de värmländska politiker som deltagit i studien sticker 

högerextremism ut som den grupp inom de våldsbejakande miljöerna 

som man har mest erfarenhet av i sitt yrkesutövande. Figur 9 visar i 

vilken utsträckning de politiska representanterna kommer i kontakt 

med olika delar av de våldsbejakande miljöerna. Respondenterna har 

här haft möjligheten att välja flera alternativ. Sexton respondenter 

uppger att de kommer i kontakt med högerextrema grupper eller 

individer, tretton möter kriminella grupperingar/Mc-gäng, medan 

fyra uppger att de kommer i kontakt med vänsterextremism och 

endast en med islamistisk extremism. Sju politiska representanter 

uppger att de aldrig möter dylika grupper inom ramarna för sin 

politiska verksamhet, och tre menar att de möter personer med 

anknytning till våldsbejakande miljöer men att de inte kan bedöma 

exakt grupptillhörighet.  
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Figur 9. De våldsbejakande miljöer representanterna för politiken kommer i kontakt med inom sin 

verksamhet (n=29) 

 

Figur 10 illustrerar den frekvens med vilken kontakterna sker. Oftast 

rör det sig om någon eller några gånger per år, vilket sexton av de 

politiska representanterna uppger. Endast två möter problematiken 

varje månad och en varje vecka. Nio respondenter uppger att de inom 

sitt verksamhetsområde aldrig möter individer från dessa miljöer.  

 

 

Figur 10. Den frekvens med vilken representanterna för politiken kommer i kontakt med /individer 

från/ våldsbejakande grupperingar (n=28) 
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Upplevelse av hotbild 

 

Av de 27 politiska representanter som besvarat frågan om huruvida de 

upplever de olika grupperingarna som hotfulla är det fem stycken som 

svarar jakande på detta. Ett antal av respondenterna har kryssat nej, 

men i sina förtydligande kommentarer tillagt att det överlag ändå 

känns hotfullt att den typen av tankar finns närvarande i samhället 

och att det inte är någon bra underton dessa miljöer har. En politiker 

beskriver hur hen i dagsläget ogärna väljer att ta debatten och aktivt 

gå emot grupperna, då hen vet att det förekommer hot. Detta visar 

hur rädslan för eventuella påföljder kan bidra till att skapa en tystnad 

runt frågorna. Ett fåtal av de politiska representanterna har varit med 

om mer tydliga situationer av hotfull karaktär såsom hot mot 

kommunhuset i samband med ett möte om nytt boende för 

ensamkommande flyktingbarn. En av respondenterna berättar om 

hur hen mottagit hotbrev som av polisen bedömts som så allvarligt att 

hen som en följd av detta under en tid fick bära personlarm.  

 

 

Befintlig beredskap 

 

De politiska representanterna beskriver olika åtgärder som kan ses 

som ett led i kommunernas arbete för att minska antalet individer i 

våldsbejakande miljöer. Mycket handlar om rent förebyggande arbete, 

såsom att som kommun kunna erbjuda sina invånare en aktiv 

fritidsverksamhet som ett steg i att skapa framtidstro och därigenom 

minska rekryteringsunderlaget. En av respondenterna menar att man 

som politiker också kan bidra genom exempelvis insändarsvar i 

media. Egna kommunanställda samt skolungdomar beskrivs som så 

kallade ”lätta” målgrupper att arbeta mot. Här kan man angripa 

problematiken genom ett brett och kontinuerligt arbete med 

mångfalds- och värdegrundsfrågor. Vad gäller individer aktiva i olika 

politiskt extrema grupperingar så är dessa svårare att rikta de 

befintliga insatserna mot och enskilda ärenden får därför hanteras på 

individnivå. ”Merparten av dem är ju i nån sorts behov av offentligt 

stöd för sin försörjning. De ingångar som finns [för avhoppare] är 

via socialtjänsten”, skriver en politisk representant. Vad gäller en 

eventuell avhopparverksamhet anses detta vara ett ärende som ska 
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förläggas på regional nivå. De enskilda kommunerna bedöms som för 

små för att var och en kunna bekosta sådana specialenheter. Ett i 

materialet synligt argument för att en avhopparverksamhet ska ligga 

på regional nivå, förutom det rent ekonomiska, är de olika 

grupperingarnas geografiska rörlighet inom länet. Detta riskerar att 

göra rent kommunala insatser relativt verkningslösa mot problemet i 

ett större perspektiv. 

 

 

Upplevt behov 

 

En respondent menar att det idag rör sig om i princip samma handfull 

aktiva personer idag som för flera år sedan och att dessas 

avhopparintresse inte är det första man bör tänka på utan istället hur 

man ska begränsa nyrekrytering. ”Hittade jag x antal kronor till detta 

så skulle första fokus vara att påverka skol- och gymnasieelever, 

inte att jaga den handfull aktivister vi har. De är alldeles för dyra i 

styckkostnad…”, skriver en annan politisk representant. Samtidigt 

uppger en dryg tredjedel av de politiker som deltagit i kartläggningen 

att de upplever ett behov av en avhopparverksamhet. Samverkan med 

andra myndigheter och instanser såsom landsting, skola, socialtjänst 

och polis är något som man menar behöver stärkas upp och utvecklas. 

Vidare ses mer och förbättrad information om grupperna, både för 

ungdomar i riskzonen och för politiker och tjänstemän, som 

eftersträvansvärt. Även om det inte råder något konsensus kring att 

det skulle föreligga ett direkt behov av en avhopparverksamhet så 

tillstår många att en sådan ändå skulle kunna utgöra en positiv 

utveckling för länet och att den säkerligen skulle komma att bidra 

med eftersträvansvärd tydlighet i arbetsgången vid avhopparärenden. 

Vidare framkommer åsikten att en avhopparverksamhet inte enbart 

bör rikta sig till enskilda avhoppare utan även inkludera målgruppen 

”anhöriga”. Detta kan röra sig om personer som vill lämna en relation 

med någon som ingår i en extrem grupp eller som av annan anledning 

behöver stöttning på grund av sin närståendes involvering i en 

politiskt extrem grupp. 
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Sammanfattning politiker 

 

Politikernas erfarenheter av extrema grupperingar koncentreras 

främst till högerextremism. De flesta har inte upplevt något hot från 

gruppernas sida, även om det finns undantag då hot förekommit 

exempelvis i samband med flyktingfrågor. En av respondenterna har 

dessutom utsatts för personligt riktade hotbrev. Vad gäller 

kommunala strategier för arbete kring våldsbejakande miljöer och 

avhoppare så saknas överlag tydliga riktlinjer och handlingsplaner för 

ett sådant arbete. Representanter för det politiska perspektivet talar 

om vikten av att som kommun kunna erbjuda en meningsfull tillvaro 

med sysselsättning för kommuninvånarna, samt att lyfta 

mångfaldsfrågor och arbeta med värdegrunden i alla kommunernas 

verksamheter. Myndighetssamverkan tas upp som något som skulle 

kunna förbättras, precis som informationsspridning och 

kunskapsbygge kring de våldsbejakande miljöerna, såväl för 

tjänstemän som privatpersoner. Behovet av en avhopparverksamhet 

tecknas inte heller här som självklart, men däremot som något som 

om det fanns skulle komma till nytta och utgöra ett positivt tillskott 

på samhällsscenen. Här framförs också synpunkten att en 

avhopparverksamhet bör vara tillräckligt bred i sin verksamhet för att 

ta emot och stötta inte bara aktivister och avhoppare, utan även deras 

anhöriga. De enskilda kommunerna anses sakna resurser för att på 

egen hand bedriva denna typ av verksamhet, varför ett bredare 

samarbete ses som en nödvändighet. 

 

 

Verksamhetsövergripande trender i materialet 

 

Nedan följer ytterligare resultat från enkätstudien som inte sorterats 

in under något av de fyra verksamhetsperspektiven ovan då de utgör 

mer verksamhetsövergripande resultat. 

 

 

Närhet och distans  

 

Vid en nedbrytning av datamaterialet framträder närhet respektive 

distans till problematiken som viktiga parametrar för hur man tar 
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ställning i frågan. Vad gäller den hotbild man upplever från de olika 

miljöerna så visar sig den öka i takt med respondentens kontakt med 

dessa. Bland de respondenter som uppger att de aldrig, eller i princip 

aldrig, möter de våldsbejakande miljöerna är det endast fem av 37 

respondenter (11 %) som uppger att de uppfattar dessa som hotfulla. 

Bland de som däremot har täta kontakter med problematiken – på 

daglig, vecko- eller månadsvis basis – är förhållandet 13 av 31 (42 %). 

Detta återspeglas också i tankarna kring behovet av en 

avhopparverksamhet. De personer som ofta möter problematiken – 

oaktat om de rör sig inom socialtjänst, polis, skola eller politik – säger 

sig också med större tydlighet uppleva ett behov än de som är mer 

distanserade från problemet. 

 

 

En växande problematik – ett växande behov 

 

En trend i enkätsstudiens resultat är att många av de respondenter 

som inte ger uttryck för att uppleva ett direkt överhängande behov av 

en avhopparverksamhet ändå påpekar att de tror att detta kommer att 

öka, då de säger sig kunna se att grogrunden och 

rekryteringsmöjligheterna för olika grupperingar inom 

våldsbejakande miljöer ökar i samhället. Respondenterna skriver om 

ett växande utanförskap, en allt hårdare arbetsmarknad och en 

expansion av främlingsfientliga åsikter. En respondent skriver: 

 

”Dialogen saknas många gånger. Personer i eller på väg i 

utanförskap förpassas ofta genom samhällets agerande 

allt längre från en normalitet. När det händer löper de 

mycket större risk att fångas in i sekteristiska 

organisationer som är mycket duktiga på att erbjuda 

trygghet och samvaro. Att se dessa ungdomar i ett tidigt 

skede är ett effektivt sätt att förhindra extremism och 

eftersom skolan ofta är den gemensamma nämnare där 

alla ungdomar finns måste arbetet ske i nära samarbete 

med just skolan.”  
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Klimatet i såväl skolor som samhället i stort upplevs av 

enkätrespondenterna som sådant att extrema åsikter och värderingar9 

frodas och sprids. Detta ses som en indikator på att 

rekryteringsunderlaget för olika våldsbejakande miljöer kommer 

fortsätta att öka, vilket i sig innebär att behovet av en samhällelig 

beredskap att arbeta effektivt med avhoppare är något som förväntas 

öka med tiden.  

 

 

Önskan om utökad samverkan och förbättrade 

informationskanaler 

 

Flera av de respondenter som besvarat enkäten ger uttryck för en 

frustration grundad i upplevelsen att det arbete som idag bedrivs 

kring unga individer som rör sig i eller i anslutning till våldsbejakande 

miljöer, såsom högerextrema grupper, är alltför beroende av enskilda 

personers ideella engagemang. ”Det saknas en helhetstanke, en enhet 

som kan hämta in från respektive myndighet den resurs som 

behövs”, skriver en respondent inom socialtjänsten. Dessutom lyckas 

inte polisens nystartade avhopparverksamhet dra till sig just denna 

grupp av avhoppare. ”Det finns inget organiserat stöd, utan det sker 

genom egna initiativ och en förstående verksamhetschef”, skriver en 

respondent inom skolan. Detta gör att arbetet upplevs som sårbart 

och därmed i behov av att ges en tydligare form och förankring i olika 

verksamheters kontinuerliga arbete. ”Vi är många med kunskap och 

engagemang, men vi har inget bra nätverk regionalt eller lokalt som 

binder oss samman”, skriver en respondent inom skolan. 

Representanterna för de olika verksamhetsområdena efterlyser 

tydliga informationskanaler, utökad omvärldsbevakning och 

förbättrad samverkan mellan kommuner, myndigheter och olika 

samhällsinstanser.  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Rasism och främlingsfientlighet är det som främst benämns. 
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En verksamhet på regional nivå 

 

Något som framkommit från samtliga de verksamhetsperspektiv som 

undersökts i kartläggningen är uppfattningen att en förutsättning för 

en avhopparverksamhet är att den förläggs på regional nivå, och 

således blir ett gemensamt initiativ där man tillsammans bemöter 

hela länets problematik istället för att det ska ligga på enskilda 

kommuners ansvar. Gymnasiereformen, som innebär att en mycket 

stor andel av länets gymnasister strömmar samman i Karlstad, är 

något som kan komma att föranleda vissa framtida 

problemställningar. En respondent skriver om hur Karlstad 

översvämmas med tonåringar som man inte har någon egentlig koll 

på från till exempel kommunen, polisen och socialtjänstens håll. 

Detta skapar en ny dynamik som det gäller att vara uppmärksam på.  

Att de värmländska ungdomarna alltså i allt större utsträckning rör 

sig från småkommunerna in mot Karlstad gör problemen i Karlstad 

till hela länets problematik. En enkätrespondent10 utvecklar detta 

resonemang: 

 

”Karlstad som kommun kan inte bära hela ansvaret för att 

ha en god verksamhet för hela länets ungdomar, därför 

krävs breda samarbeten där både kommuner, länsstyrelse 

och region är inblandade.”   

 

De förändrade förhållandena i Karlstad tros skapa ett behov av 

verksamheter som kan fånga upp ungdomar med alla möjliga 

bakgrunder. Dessutom bör detta arbete inte utgöra någon form av 

sista utväg. Att minska antalet personer i våldsbejakande miljöer görs 

inte enbart, eller kanske ens bäst, genom att hjälpa redan aktiva att 

lämna gruppen. Arbetet bör även vara inriktat på att reducera 

tillströmningen av nya individer. Det är således önskvärt med 

kontinuerligt pågående aktiviteter som kan bidra till att minska och 

motverka nyrekryteringen av ungdomar till våldsbejakande miljöer, 

snarare än att vänta med insättandet av resurser tills radikaliseringen 

är ett faktum. En respondent skriver: 

 

                                                           
10

 Inom skolverksamheten. 
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”Oftast så sitter man och väntar tills ’ja, nu har problemet 

uppstått, nu måste vi göra nånting’. Men kunde man redan 

i ett tidigare skede fånga upp de här… och det här skulle ju 

också kunna vara inblandat i en sån här 

[avhoppar]verksamhet. Tidiga insatser är alltid bättre.” 

 

Vikten av det förebyggande arbetet är något som accentueras mycket 

tydligt i webbenkäten utifrån samtliga verksamhetsperspektiv. Skolan 

tillskrivs en viktig roll, inte enbart vad gäller undervisning, 

information och värdegrundsarbete. Huruvida man lämnar 

grundskolan med fullständiga betyg eller ej lyfts som en kritisk faktor, 

och risken att hamna i en våldsbejakande miljö tros öka om 

skolgången inte fullgjorts eller skolmålen inte uppnåtts. 

 

 

Frågan om huvudaktör 

 

Det regionala ges följaktligen en stor vikt i den diskussion som i 

datamaterialet sker kring en eventuell avhopparverksamhet. Vad 

gäller vilken aktör som bör stå som huvudman för en dylik 

verksamhet så finns ett antal olika spår. Många förordar 

civilsamhället som en lämplig huvudaktör, då man tror att 

förutsättningarna att lyckas kan vara bättre utan 

myndighetsutövning. Samtidigt utgör myndigheterna många gånger 

oumbärliga medaktörer, och många respondenter förordar därför en 

samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Nedan, en 

respondent inom socialtjänsten: 

 

”Här i Värmland tror jag på Brottsofferjouren och 

Brottsförebyggande Centrum, just för det där att vara en 

bit ifrån myndigheterna. Men det känns väldigt polisiärt 

också, så det måste nog vara en ordningsmakt bakom. 

Polisen skulle dessutom ha en väldig nytta av att hålla i 

trådarna, se hur nätverken ser ut och så. Så polisen i 

samarbete med Brottsofferjouren och Brottsförebyggande 

Centrum, för det är nog där man hittar de här personerna, 

tror jag. Det är där de kan tänkas dyka upp.  Alla vet att 
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socialen inte har några muskler, och speciellt inte när det 

gäller vuxna.” 

 

En politiker instämmer på linjen att en avhopparverksamhet riskerar 

att bli tandlös om den helt och hållet lämnar tunga aktörer, såsom 

polisen, utanför: 

 

”Jag vet redan att detta kommer landa i ett förslag om 

satsning i kommunal verksamhet. Det gör det alltid. Det är 

tyvärr också det som kommer att göra att det aldrig blir 

någon verkstad av det. De här individerna – 

kärntrupperna – är inte rädda för ’socialtanterna’. Skall 

de avprogrammeras så behövs det mer muskler bakom 

insatserna. Svansindividerna kan mycket gott skötas av 

kommunala kompetenser, civilsamhället eller stödgrupper 

i övrigt.”  

 

En bred samverkan är således det önskemål som framträder ur 

datamaterialet. Vidare bör denna samverkan frontas med ett par 

specialister med särskild kunskap i sakfrågan. Att anlita personer med 

egen bakgrund som avhoppare från våldsbejakande miljöer ses av 

flera som en god idé. Detta handlar om att bygga upp ett förtroende. 

”Jag tror att målgruppen blir svår att nå annars. Sen kan de jobba 

tillsammans med socialtjänsten och polisen med fler”, skriver en 

respondent inom socialtjänsten.  

 

En representant för polisen berättar att hen upplever att det upplägg 

de använder sig av – med myndighetssamverkan och polisen som 

huvudman – är det bästa sättet att organisera verksamheten på: ”Att 

polisen står som initiativtagare/huvudman är det bästa alternativet 

på grund av att i stort sett alla avhopp medför en säkerhetsrisk för 

den som lämnar sin gruppering initialt”, menar hen. Bland övriga 

respondenter och intervjupersoner finns dock flera som är av åsikten 

att polisen visserligen är en viktig medaktör och samarbetspartner, 

men inte någon som bör stå som initiativtagare då detta kan verka 

avskräckande. Detta stärks även av vad representanterna för polisen 

själva berättar när det gäller just individer från politiskt extrema 

grupper.  
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En verksamhet på två ben 

 

Flexibilitet och förmåga att identifiera och bemöta ett brett spektrum 

av olika behov, uppmålas som en förutsättning för en välfungerande 

avhopparverksamhet utifrån de behov studiens respondenter säger 

sig identifiera. Samtidigt som rutiner kring kontaktvägar och 

ansvarsområden bör finnas tydligt definierade, måste man också 

kunna arbeta utifrån individuella behov snarare än 

standardlösningar. 

 

”Man kan inte göra en mall… ’det här är Värmlands 

avhopparverksamhet, den ser ut såhär, punkt’. Så har man 

ett dokument, ’du kan fylla i den här blanketten om du vill 

hoppa av’. Nej… det gäller ju att ha fingertoppskänsla.” 

 

En annan aspekt som lyfts av flera respondenter är att inte bara 

avhopparen själv utan även personer i dennes närhet kan vara i behov 

av hjälp och stöd, vilket en avhopparverksamhet skulle kunna 

inkludera i sin verksamhet. Att arbeta kontinuerligt med en aktivists 

befintliga sociala nätverk är något som tros kunna ge goda 

förutsättningar att påverka denne till ett avhopp, oavsett om det rör 

sig om en svansindivid eller kärnaktivist. Att lägga tid på att 

identifiera viktiga personer i individens närhet och involvera dem i 

processen är således ofta en välriktad insats. Detta åskådliggörs i 

nedanstående citat från en av representanterna för skolans 

verksamhet:  

 

 ”Yngre personer bör i första hand ges stöd genom att se 

över hur de befintliga nätverken i form av familj och andra 

vuxna som redan finns kring ungdomen kan stärkas och 

utnyttjas.”  

 

Ett sätt att utforma en avhopparverksamhet i linje med 

respondenternas reflektioner vore att ge den två ben. Dels behöver 

man jobba individuellt med de aktiva personer som verkligen vill och 

behöver lämna en gruppering och behöver stöttning och hjälp i det. 

Dels behöver man en slags ”lightversion” där man jobbar med 

attityder, värderingar och vardagsspråk. Här kan till exempel 
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förebyggande arbete ute i skolor och fritidsgårdar vara ett sätt. Ett 

sådant arbete bedrivs dessutom redan idag, även om kontinuitet och 

innehåll skulle kunna utvecklas ytterligare. En respondent från 

skolvärlden menar att man bör snegla mot Fryshuset11 för att utveckla 

en liknande verksamhet i värmländsk regi. Att en eventuell 

avhopparverksamhet ska stå för såväl proaktiva som reaktiva insatser 

och utgöra en samordnande funktion för insatser runt individer i och i 

närheten av våldsbejakande miljöer, är en åsikt som är representativ 

för enkätstudiens resultat.  

 

Det understryks i enkätstudien att en avgörande framgångsfaktor för 

en avhopparverksamhet torde vara dess förmåga att omgående och 

utan fördröjning agera och sätta in erforderliga insatser. En 

representant för skolan skriver: 

 

”När de väl bestämt sig är det viktigt att det tas på allvar 

på en gång, annars kan de lätt återvända till sina 

ingrodda vanor. Att vänta är inget alternativ. De känner 

då att det inte är någon idé. Att de ändå inte får hjälp.”  

 

 

Sammanfattning och reflektioner utifrån enkätstudien 

 

Denna kartläggning har genomförts för att utifrån ett 

verksamhetsperspektiv undersöka hur behov och förutsättningar ser 

ut för en avhopparverksamhet i Värmlands län. Kartläggningen har 

fokuserat på fyra olika verksamhetsområdens (socialtjänst, polis, 

skola och politik) upplevelser av våldsbejakande miljöer, med ett 

särskilt intresse för personer från politiskt extrema grupperingar. 

Verksamheternas kontakter med och erfarenheter av miljöerna har 

belysts och representanterna för de olika verksamhetsområdena har 

gett en bild av hur väl den befintliga beredskapen svarar mot den 

situation som föreligger. Här sammanfattas enkätstudien och dess 

resultat återkopplas till studiens syfte. 

                                                           
11

 Fryshuset är ett initiativ där många olika aktörer – både idéburna organisationer, föreningslivet 

och olika myndigheter – finns representerade under ett och samma tak, och där man även driver 

avhopparprojektet Exit som vänder sig till aktiva inom nationella rörelser. 
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Slutsatser angående behovet av en avhopparverksamhet i 

Värmlands län utifrån ett verksamhetsperspektiv 

 

Det är svårt att utifrån enkätstudien och de olika 

verksamhetsperspektiven ge ett entydigt svar gällande omfattningen 

av behovet av en avhopparverksamhet för individer som väljer att 

lämna politisk extremism av olika slag. Närhet och distans till 

problematiken spelar roll för hur man upplever den. Respondenter 

som ofta möter den och har relativt täta kontakter med individer i 

våldsbejakande miljöer är också mer benägna att uppleva miljöerna 

som hotfulla och behovet som mer angeläget. Även om ett antal 

respondenter anser att behovet av en avhopparverksamhet är stort, så 

signalerar inte det empiriska materialet i sin helhet någon upplevelse 

av ett akut föreliggande behov. Det finns dock en relativt utbredd 

uppfattning att en dylik verksamhet ändå skulle utgöra ett positivt 

tillskott i lokalsamhället och komma till användning om den fanns. 

Denna benägenhet att ändå se med positiva ögon på en eventuell 

avhopparverksamhet, även om man i dagsläget inte ser ett direkt 

behov av en sådan, hänger troligtvis samman med en annan tendens i 

materialet, nämligen tron att behovet framledes kommer att öka. 

Våldsbejakande miljöer i allmänhet och politisk extremism i 

synnerhet omtalas som en växande problematik som frodas i dagens 

samhällsklimat, där många talar om ett växande utanförskap och en 

tillika ökande främlingsfientlighet som ökar de extrema gruppernas 

rekryteringsunderlag. Detta i sin tur kan troligen förklara den vikt 

många deltagare i enkätstudien lägger vid det förebyggande arbetet, 

att stoppa tillflödet av nya individer snarare än att arbeta med de som 

redan är aktiva. Ju tidigare man kan upptäcka och behandla de så 

kallade symptomen, desto bättre. Ur denna tanke om det 

förebyggande arbetet som centralt kommer förslaget om en 

avhopparverksamhet med två ben, eller inriktningar. Den första 

inriktningen handlar om att arbeta förebyggande och 

attitydförändrande med bland annat informationsspridning och 

utbildning av såväl skolungdomar som anställda inom de olika 

verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med 

problematiken. Detta skulle vara ett sätt att tillmötesgå det behov av 

informationsspridning och kunskapsutveckling som efterfrågats i 

enkätresultatet, samt att i tid nå de individer som kanske hyser 
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sympatier för någon extrem miljö och rör sig i dennas utkant men 

ännu inte avancerat så långt i sin involvering. Verksamhetens andra 

inriktning skulle vara mer reaktivt och bestå av en beredskap att bistå 

avhoppare med det stöd de efterfrågar och behöver. Här blir 

myndighetssamverkan, tydliga kontaktvägar och informationskanaler 

centralt. Just önskemålet om en utökad samverkan mellan olika 

myndigheter och samhällsaktörer är ett annat fynd i materialet. En 

sådan samverkan sker på sina håll, men överlag betraktas detta som 

något som bör utvecklas. I länet finns många eldsjälar som drivna av 

sitt eget engagemang arbetar med frågorna, men arbetet skulle 

effektiviseras om det skapades ett nätverk som gav dessa personer ett 

forum att verka inom. Förutom dessa mer generella fynd från 

enkätstudien finns också några mer verksamhetsspecifika punkter. 

Vad gäller de olika verksamheternas kontakter med våldsbejakande 

miljöer så finns här vissa generella skillnader både vad gäller vilka 

grupper man möter, i vilken utsträckning kontakterna sker samt i 

vilket skede – det vill säga, hur långt insocialiserad individen är i 

gruppen då kontakten sker.  

 

Skolan möter till exempel oftast problematiken i ett tidigt skede, i 

form av skolungdomar som börjar sympatisera med olika extrema – 

oftast högerextrema – grupper. Man arbetar främst förebyggande, för 

att motverka tillflödet av ungdomar till de olika grupperna. Vissa 

skolor arbetar till synes mer aktivt och kontinuerligt än andra, vilket 

innebär att beredskapen inom skolverksamheten kan skifta mellan 

olika kommuner. Representanterna för skolan efterfrågar ett tydligare 

samarbete med olika myndigheter samt en verksamhet som kan 

fungera som samordnande i relationerna mellan dessa.  

 

När polisen kommer i kontakt med individerna har de ofta blivit mer 

inbäddade i den extrema miljön, det vill säga nått längre i sin 

socialisation in i miljön, och detta kräver förstås en annan typ av 

åtgärder än vad som lämpar sig utifrån skolverksamhetens kontakter. 

Representanterna för polisen möter individer från alla sorters 

våldsbejakande miljöer, såväl politisk extremism som kriminella gäng 

av olika slag. Här kan även hotfulla situationer i tjänsten uppstå. 

Polisregionen driver redan en avhopparverksamhet riktad mot 

individer från kriminella grupperingar. Denna beskrivs som 
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välfungerande i relation till den tänkta målgruppen, men vad gäller 

personer inom politiskt extrema grupperingar så beskrivs dessa som 

obenägna att vända sig till just polisen, varför ett behov av en 

alternativ avhopparverksamhet inriktad på politisk extremism, och 

med en annan huvudman än polisen, kan föreligga.  

 

Representanterna för socialtjänsten har överlag liten erfarenhet av 

politisk extremism och upplever som en följd av detta ingen större 

hotbild från just denna typ av grupper. De kontakter som sker med 

våldsbejakande miljöer är främst med individer med kopplingar till 

Mc-gäng och andra kriminella grupperingar av olika slag.  Som en 

följd av de fåtaliga kontakterna mellan socialtjänst och individer i 

politiskt extrema grupperingar generellt – och avhoppare från sådana 

miljöer specifikt – saknas tydliga rutiner för ett arbete med sådana 

personer. Representanter för socialtjänsten efterlyser mer kunskap 

och information för att belysa området just utifrån socialtjänstens 

perspektiv.  Det finns även en tanke om att man inom verksamheten i 

framtiden skulle behöva arbeta mer riktat mot denna typ av 

målgrupp.  

 

De politiska representanterna, som uttalar sig ur ett mer 

övergripande kommunperspektiv,  talar precis som representanterna 

för skolan främst om högerextremism. De flesta beskriver dock inte 

att de upplevt sina kontakter med denna miljö som varandes av 

särskilt hotfull karaktär. Man uppger överlag en avsaknad av tydliga 

riktlinjer och handlingsplaner för hur ärenden med avhoppare ska 

hanteras. Vidare nämner politikerna vikten av att som kommun 

förebygga individers anslutning till extrema grupper genom att 

erbjuda en meningsfull och givande tillvaro i samhället samt 

sysselsättning, det vill säga rent förebyggande åtgärder. Vidare 

efterlyser de politiska representanterna en förbättrad 

informationsspridning och ett ökat kunskapsbygge kring de 

våldsbejakande miljöerna och de grupperingar som finns i 

lokalsamhället. De ser det även som angeläget att en eventuell 

avhopparverksamhet breddar sin målgrupp till att omfatta även 

anhöriga till avhoppare och aktiva extremister. 
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Slutsatser angående förutsättningar för en 

avhopparverksamhet i Värmlands län utifrån ett 

verksamhetsperspektiv 

 

För att diskutera förutsättningarna för en avhopparverksamhet i 

Värmlands län behövs en överblick av den beredskap som idag finns, 

både inom de olika verksamheterna och i länet i stort, samt vilka 

möjligheter som finns att bygga vidare på denna. Det förebyggande 

arbetet har utifrån verksamhetsperspektivet ringats in som mycket 

viktigt. Ett sådant existerar i dagsläget inom skolan, och det finns 

även enskilda organisationer som arbetar med dessa frågor. Här finns 

således både kunskaper och rutiner att utgå från och vidareutveckla. 

Socialtjänsten har en allmän beredskap gällande hot och våld i bred 

bemärkelse. Med den kunskapshöjning man efterfrågat för att belysa 

problematiken utifrån socialtjänstens område, skulle denna 

beredskap kunna ses över för att även kunna anpassas till den 

problembild ett avhopp kan omges av. Ökad kunskap i frågan är här 

centralt, då våld kopplat till politisk extremism särskiljer sig från 

många andra våldsärenden, dels genom att det finns en ideologi 

bakom och dels genom att det sker inom ramarna för en 

gruppstruktur. Att polisregionen redan driver en 

avhopparverksamhet, om än med en något annan målgrupp, kan vara 

en fördel då man kan lära av denna och även samarbeta med kring 

vissa frågor. Polisen som huvudman torde dock inte vara något 

framgångskoncept om man vill bygga ett förtroende för verksamheten 

hos individer inom politiskt extrema grupperingar. Hos dessa finns 

nämligen en stark misstro mot polisen och därmed också en stor 

motvilja inför att vända sig till en avhopparverksamhet i denna 

myndighets regi. Frågan om huvudaktör är således mycket viktig i 

diskussionen kring en eventuell avhopparverksamhet, och det är 

tänkbart att en avgörande framgångsfaktor skulle kunna vara att 

huvudansvaret för verksamheten förläggs till civilsamhället, då detta 

skulle kunna bidra till att öka tilliten och sänka tröskeln in. Genom att 

låta en civil organisation med personer med specialkunskaper runt 

målgruppen hålla i trådarna för en avhopparverksamhet, och endast 

vid behov utnyttja polisen, kan man således skapa förutsättningar för 

en verksamhet som kan bedriva ett framgångsrikt arbete med 

avhoppare från politiskt extrema grupper och miljöer. En uppfattning 

70



med stark förankring i samtliga verksamhetsperspektiv är vidare att 

en förutsättning för att en eventuell avhopparverksamhet ska kunna 

bedrivas är att den förläggs på regional nivå och inte på enskilda 

kommuner. 

 

I tabell 2 ges en sammanfattning av de resultat som framkom i 

verksamhetsöversikten.  
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4 Resultat och analys: behov och förutsättningar för 

en avhopparverksamhet utifrån särskilda 

informanters perspektiv 

 

Detta resultat- och analyskapitel bygger på den empiri som samlats in 

genom de kvalitativa intervjuer som genomförts med ett antal särskilt 

sakkunniga informanter. För att ge kartläggningen ytterligare ett 

perspektiv och en djupare förståelse för problematiken belyses nu 

frågan om behov och förutsättningar utifrån dessa personers 

perspektiv. I analysen används tidigare forskning tillsammans med 

det insamlade intervjumaterialet.   

 

 

Behov av en avhopparverksamhet 

 

Nedan återges hur intervjupersonerna beskriver de behov som finns 

och som en avhopparverksamhet behöver möta. Till exempel kan 

målgruppen för en sådan verksamhet inte strikt avgränsas till 

avhopparna själva. Vad gäller de behov avhopparna har och som 

avhopparverksamheten behöver möta så kretsar dessa kring 

tillgänglighet, omedelbarhet och förtroende.  

 

 

Politisk extremism som en social smitta 

 

Tidigare forskning visar att personer som ansluter till en 

våldsbejakande gruppering av något slag oftast redan har sociala band 

till någon som är involverad i gruppen (Sageman, 2004; 

SOU:2010:15). ”I början när vi sågs flera ur gruppen, innan vi blev 

politiska, handlade det uteslutande om alkohol. Fest och musik. Ofta 

sjöng vi i någon slags kör och det var riktigt dekadent”, berättar en 

av intervjupersonerna med egen bakgrund inom en politiskt extrem 

grupp. Detta illustrerar hur individens involvering i miljön kan börja 

med att man har bekanta som tillhör gruppen, att man har fester 

tillsammans och börjar känna starka sociala band. Den sociala 

omgivningen – relationerna till de andra i gruppen – kommer således 

att påverka individen och forma dennes roll i sammanhanget. Det 
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empiriska exemplet bekräftar den forskning som visar att när aktiva 

inom våldsbejakande miljöer finns etablerade på en ort innebär detta 

således en förhöjd risk för att denna aktivism ska utvecklas till en så 

kallad social smitta (Sageman, 2004). Aktivisterna åtnjuter inte sällan 

en status som kan attrahera vissa ungdomar, och på orter där 

sysselsättning, aktiviteter och goda förebilder för unga saknas kan 

denna dragningskraft tänkas vara allt starkare. En intervjuperson som 

arbetar inom skolan berättar att det i Värmland finns relativt högt 

uppsatta personer inom de högerextrema rörelserna. Dessa lockar till 

sig ungdomar vilket innebär att det behövs en beredskap och ett stöd 

för dessa när de vill kliva åt sidan.  

 

 

Anhörigperspektivet 

 

Att inte enbart rikta in sig på avhopparen, eller den individ som går i 

funderingar på att hoppa av, kan vara en avgörande framgångsfaktor 

för en avhopparverksamhet. ”Det kanske finns nån flickvän eller 

farmor eller nån i skolan, eller… nån som man har ändå lite 

förtroende för”, säger den intervjuade pedagogen. En sådan person 

kan då fylla en stöttande funktion och vara med i de samtal som förs. 

De anhöriga kan även själva gå igenom jobbiga saker i och med den 

närståendes involvering i våldsbejakande miljöer och därmed själva 

komma att ingå i en avhopparverksamhets utvidgade målgrupp. Den 

intervjuade vid Malmös avhopparverksamhet berättar att även om de 

flesta klienter är killar som vill hoppa av någon form av 

våldsbejakande gruppering så har det även kommit ett antal tjejer 

som befunnit sig i förhållanden med killar i sådana grupper. Det finns 

således ett behov att möta även från de anhörigas sida. En 

avhopparverksamhet bör därför kunna erbjuda stöttning även till 

denna målgrupp. ”Det kan bli ett väldigt trauma. För föräldrarna är 

det ju värst, oftast. Och syskon och såna här saker… att få reda på 

’vad gjorde jag för fel? Vad har jag gjort som blev att den här 

personen hamnade i det här?’”, berättar en av de intervjuade 

avhopparna. Även om fokus ligger på avhopparen vid tidpunkten för 

utträdet så bör även oroliga anhöriga kunna höra av sig. Föräldrar 

som är bekymrade över sina barns inblandning i till exempel politiskt 

extrema grupper kan behöva någonstans att vända sig med sina frågor 
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för att få tips och råd kring hur man kan hantera problemet samt vilka 

varningssignaler man ska vara uppmärksam på.  

 

När det handlar om islamistisk extremism blir anhörigperspektivet 

ännu viktigare, menar Peder Hyllengren, forskare vid 

Försvarshögskolan. En viktig skillnad mellan högerextremism och 

islamistisk extremism är, menar han, att medan avhoppare från 

extremhögern själva tar kontakt med avhopparverksamheten är det 

mönster som råder för islamistisk extremism att det istället är oroliga 

mammor som ringer och ber om hjälp. Peder lyfter tyska Exit som ett 

gott exempel. I Tyskland är Exit till även för islamistisk extremism, 

till skillnad från svenska Exit som har en tydligare inriktning mot 

högerextremismen. Vad man gör i Tyskland är att arbeta med att 

sprida information på ett sådant sätt att föräldrarna tar den till sig. 

Man coachar familjerna och ger råd och stöd kring hur man ska prata 

med barnen. Vidare kopplar man in en imam eller annan religiöst 

kunnig ledare som ideologiskt etablerar kontakt med den unge och på 

rationella grunder försöker tala denne tillrätta och visa att de 

extremistiska budskapen inte är sann islam utan uttryck för en extrem 

falang. Peder menar att det lokalt i Värmland, om man vill kunna nå 

också individer inom islamistisk extremism, bör finnas en resurs av 

något slag som familjer och anhöriga kan vända sig till. Detta är 

särskilt viktigt just när det gäller arbete med islamistisk extremism, 

säger Peder, då inga avhoppare från denna miljö lär infinna sig på 

eget initiativ. Det är inte heller det man bör sträva efter. Istället borde 

man skapa en plats för oroliga anhöriga att vända sig till då de upplevt 

en beteende- och åsiktsförändring hos den radikaliserade i deras 

närhet. Att det egna barnet radikaliserats och blivit extremist är ofta 

skambelagt för föräldrarna och det är svårt att våga erkänna och prata 

om det, förklarar Peder. En avhopparverksamhet bör alltså, för att 

vara rustad att hjälpa islamistiska extremister, i stor utsträckning ha 

beredskap att stötta föräldrar och bygga föräldranätverk som kan 

träffas och ge stöd åt varandra.  
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Närhet och omedelbarhet 

 

En intervjuperson med egen bakgrund inom politisk extremism 

understryker vikten av att möta individen i just det ögonblick då 

denne är som mest mottaglig:  

 

”De ska kunna få en kontaktperson direkt, som de kan 

ringa tjugofyra timmar om dygnet sju dagar i veckan. Och 

hör du av dig till den här avhopparverksamheten ska du 

kunna få hjälp ganska omgående så att de inte säger att… 

ja, men att ’det är en handläggningstid på tre dagar här’, 

eller att ’vi har stängt’, eller ’är på ett möte’ eller sådana 

här saker. Det ska alltid finnas nån där, om det så ringer 

på julafton. För det är färskvara det här när du känner att 

du vill lämna, och då ska du kunna få hjälpen med en 

gång.” 

 

Ett alternativ till att invänta att avhopparen själv tar kontakt är att 

arbeta uppsökande. En av de intervjuade avhopparna argumenterar 

särskilt för detta. En sådan aktivitet kan exempelvis ske genom en 

bevakning av sociala medier såsom Facebook och Twitter, där många 

politiska extremister är aktiva. Ser man där att någon börjar tvivla 

eller dala i sin övertygelse kan man gå in och påverka. Den 

intervjuade avhopparen har själv på detta sätt förmått tre aktivister 

att överge högerextremismen, varav en var en kärnaktivist. Detta 

arbetssätt kräver dock såväl förtrogenhet med miljön och dess 

individer som åtnjutande av ett personligt förtroende, och är 

sannolikt inget ett statligt projekt skulle kunna syssla med.  Detta 

understryks även av den intervjuade pedagogen som menar att ett 

uppsökande arbete ställer mycket stora krav på den person som ska 

genomföra det. En polis kan inte genomföra det, och ett alltför 

konfrontativt tillvägagångssätt kan många gånger vara dömt att 

misslyckas. Dialog och tillit är nyckelfaktorer. Detta stärker 

argumentet att personer med egen bakgrund inom politiskt extrema 

grupperingar är särskilt lämpade att arbeta inom en 

avhopparverksamhet, vilket också var en åsikt som framkom i den 

tidigare redovisade enkätundersökningen. Steget från att vara aktiv i 

en organisation vars främsta mål är att bekämpa etablerade 
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myndigheter till att söka hjälp hos desamma kan vara mycket stort. 

”Jag tror inte på statlig antifascism”, förklarar en av de intervjuade 

avhopparna. ”Det måste göras ’underifrån’, av människor som bryr 

sig.” 

 

Motivationen att lämna är ett sårbart tillstånd som, om inte insatser 

sätts in i tid, lätt kan förflyktigas. De intervjuade avhopparna är 

kritiska till avhopparverksamheter som endast kan nås under 

bestämda telefontider. Motivationsfönstret kan vara litet, kanske står 

det bara på glänt en liten stund innan det stängs igen. Detta är 

naturligtvis ett argument för att en avhopparverksamhet under 

optimala betingelser bör präglas av en tillgänglighet som sträcker sig 

utanför ordinarie kontorstider. Det gäller att utnyttja den tidsfrist 

som ges, att agera snabbt för att åstadkomma något positivt för 

individen. En av intervjupersonerna med egen erfarenhet gör 

jämförelsen med alkohol- eller drogmissbruk: 

 

”Om man lämnar det, och så sätter nån en spritflaska 

under näsan på dig så är du tillbaka. Här var det samma 

sak om du fick höra [vitmakt]musiken och sånt, att… då 

kom du liksom in i det där igen. Det är ju därför det ska 

finnas nån som, direkt som du känner det, att du kan ta 

kontakt med nån.” 

 

Att lämna den tidigare tillvaron i gruppen kan många gånger innebära 

en form av identitetskris för individen, något som på ett eller annat 

sätt måste hanteras. En av de intervjuade avhopparna berättar att det 

i hens fall absolut inte rörde sig om någon lättnad när steget att lämna 

väl var taget. Tvärtom präglades tillvaron av funderingar kring ”vem 

är jag nu?”, ”vad ska jag göra nu?” och ”hur kommer de se på mig 

som hållit på med sånt här, dragit runt på stan och misshandlat 

människor och såna saker?”. Här blir den emotionella hantering som 

individen ställs inför vid avhoppet synlig. Denna emotionella 

hantering innebär att stödinsatser av olika slag kan behövas även i de 

fall då ingen direkt hotbild riktas mot individen. För de tre personer 

med egen bakgrund som intervjuats för denna studie kom alkohol och 

droger att prägla tiden efter deras utträden. ”Alkoholen och drogerna 
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blev det centrala, för då behövde jag inte tänka på det där 

överhuvudtaget”, berättar en av dem. 

 

 

Förutsättningar för en avhopparverksamhet 

 

Genom samtalen med intervjupersonerna går det att identifiera en 

rad förutsättningar som behöver hållas i åtanke för att kunna bedriva 

ett framgångsrikt arbete kring avhoppare från politiskt extrema 

grupperingar.  

 

 

Osynliggörandeprocesser 

 

En av intervjupersonerna med egen bakgrund inom den 

högerextrema miljön tror att ett annat problem är att många faktiskt 

har svårt att urskilja och identifiera problematiken. ”De tittar efter 

vulgärrasism, och det är något de inte kommer att hitta”, säger hen. 

Högerextremismen har under senare år genomgått en relativt 

omfattande omstöpning i fråga om de yttre kännetecknen. Den har 

förändrat sin vokabulär och utvecklat en retorisk judo som gör det 

svårare att avslöja dess nazistiska innebörd då budskapet 

ompaketerats och klätts i ny kostym. Medan högerextremisterna har 

skapat en ny retorik och nya symboler letar lärare fortfarande efter 

hakkors i skolorna, menar intervjupersonen. En annan intervjuperson 

med egen bakgrund inom rörelsen menar även vitmakt-musiken, med 

sina tidigare så karakteristiska och lättigenkännliga drag, förändrats:  

 

”Det har ju förändrats en hel del sen Pluton Svea och det 

där. Då var det mer att du skulle ta livet av varenda jävel, 

nästan. Nu har det blivit mer nationalromantiskt, som de 

kallar det. Du kan nästan inte höra att det är en vitmakt-

låt egentligen.”  

 

En intervjuperson inom skolan påpekar att de högerextrema under 

ganska många år: 
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”…jobbat väldigt strikt med att man ska ha bort den här, 

om man säger, skinnskallekulturen… och det här att vara 

ute på torg och slå ner folk. Det vill man absolut inte ha, 

utan det har varit träningsläger och det har varit 

uppbyggnad av rörelsen.” 

 

Vid intervjuerna talas även om en pågående normaliseringsprocess 

kring främlingsfientliga åsikter. En av intervjupersonerna menar att 

nuförtiden är en medlem av exempelvis Svenskarnas Parti mer eller 

mindre som en ”vanlig partimedlem”:  

 

”Man kan gå och dra med de där åsikterna utan att man 

märker det själv, utan att omgivningen reagerar. Och det 

är ju det som är så farligt, att vi håller på att normalisera 

de här frågorna.”   

 

Det går alltså att tala om två parallellt pågående 

osynliggörandeprocesser, där bristande kunskap och svårigheter att 

identifiera problematiken gör den svårare för olika samhällsaktörer 

att bemöta. Högerextremismen har anpassat sitt uttryckssätt efter de 

omgivande samhällskulisserna samtidigt som samhället självt flyttat 

toleransens gränser och därmed skapat blinda fläckar. De 

gränsförskjutningar som ägt rum från båda håll bäddar således för att 

det kan vara svårt för gemene man att upptäcka de yttre tecknen på 

högerextremismens nedslag i vardagen. Man tittar efter fel saker och 

missar kanske därmed viktiga signaler på att en individ i ens direkta 

närhet är på väg in i en sådan miljö. Dessa osynliggörandeprocesser 

skapar vidare ett dilemma när det gäller att värdera problematikens 

omfattning och behovet av ytterligare resurser kring politiskt extrema 

miljöer, såsom avhopparverksamheter. Detta talar för vikten av att, i 

enlighet med respondenternas i webbenkäten uttryckta önskemål, 

arbeta för en kunskaps- och kompetenshöjning i frågorna. 

 

 

Kunskap att erbjuda rätt stöd vid rätt tillfälle 

 

En förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt arbete med 

avhoppare är att ha en förståelse för avhopparprocessen och dess 
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komplexitet. Avhopparprocessen kan liknas vid ett identitetsutträde 

där individen lämnar sin tidigare tillvaro, avslutar sociala relationer 

och försöker skapa sig en ny identitet utanför gruppen. Sociologen 

Helen Rose Fuchs Ebaugh (1988)  presenterar i studien Becoming an 

ex hur det går till att bli en ”föredetting”, alltså någon som tagit sig ur 

och lämnat en identitet. Ebaugh tar upp så skilda exempel som före 

detta nunnor, före detta missbrukare, före detta prostituerade och 

före detta makar. Huvudpoängen med boken är att visa hur olika 

utträdesprocesser har mycket gemensamt trots skilda sociala 

sammanhang. Ebaugh definierar fyra stadier för utträdet ur en 

identitet12: 

 

1. Begynnande tvivel – man har tröttnat på sitt jobb, sin partner 

eller liknande 

2. Sökande – vad finns det för alternativa livsstilar/identiteter? 

3. Vändpunkt och beslut – en händelse eller någons ultimatum 

gör att personen känner sig säker på att hen inte vill vara kvar i 

den gamla identiteten  

4. Mitt nygamla jag – personen interagerar utifrån sin nya roll 

både med personer från den gamla och den nya miljön 

 

I den intervjustudie som genomförts inom denna kartläggning har tre 

avhoppare från extremhögern intervjuats. De fyra stadierna ovan går 

samtliga att finna i deras redogörelser. Något som blir tydligt är också 

komplexiteten och rörligheten i utträdesprocessen. Ebaughs modell 

bör därför inte förstås som vare sig kronologisk eller linjär. 

 

”Det är här du har bekantskapskretsen, och här du finner 

en trygghet. Utanför vet du inte riktigt vem du är. Det är 

oftast därför folk inte lämnar. Det är därför de lever kvar i 

det där. Du kanske mer och mer tappar ideologin och så… 

men ändå så är det ju här du har bekantskapskretsen och 

såna saker.” 

 

I citatet ovan synliggörs att även om den ideologiska övertygelsen 

börjar dala och tvivlet således infinner sig (fas 1) så kan individen i fas 

                                                           
12

 Ebaugh själv använder dock begreppet ”rollutträde”. 
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2 misslyckas med att hitta en alternativ identitet utanför gruppen. 

Den gamla identiteten har under så lång tid strukturerat livet att det 

blir svårt att föreställa sig en tillvaro utanför gruppen, vilket kan leda 

till att individen förblir i tvivlande- eller sökandefasen då hen inte kan 

se hur livet skulle kunna levas utan den befintliga identiteten.  

 

”Inom den nazistiska världen finns allt du behöver. Du har 

din grupp, människorna som tycker samma sak, egen 

litteratur, media, musik, historia och ideologi. Du behöver 

aldrig lära dig eller läsa något annat för allt finns redan. 

Det finns ingenting som går emot gruppens principer, 

ideologin.” 

 

I citatet ovan synliggörs den socialisationsprocess individen 

genomgår i gruppen. Det blir svårt att se andra perspektiv, vilket 

påverkar individens förmåga att föreställa sig en ny identitet och 

tillvaro utanför gruppen. Det är också tänkbart att en utträdesprocess 

inleds med en så kallad vändpunkt (fas 3 i Ebaughs schematisering), 

som sedan leder till att individen aktivt söker sig till en alternativ 

livsstil och ny identitet. En av de intervjuade avhopparna berättar att 

det var när hen deltog i en allvarlig misshandel som hen plötsligt 

kände att det var dags att lämna. En intervjuperson som arbetar med 

avhopparverksamheten i Malmö förklarar att det ofta kan vara 

slumpen som påverkar när och hur någon väljer att hoppa av. Hen 

berättar om en avhoppare som efter en utekväll på krogen fått 

sällskap hemåt av en ny bekantskap. Då denna ville följa med upp i 

lägenheten kom den blivande avhopparen genast att tänka på all 

propaganda, alla flaggor och affischer, hen hade på väggarna. ”’Ge 

mig tio minuter’, bad hen, sprang upp och stoppade ner allt i en 

svart sopsäck för att sedan aldrig plocka fram det igen”, berättar 

intervjupersonen. Intervjupersonen berättar också om en annan 

avhoppare som fick ett arbete med två timmars pendlingsväg och 

upptäckte att hen inte längre hade någon tid över för sitt gamla liv. 

Dessa exempel, vilka intervjupersonen kallar för utslag av slumpen, är 

empiriska exempel på det Ebaugh (1988) benämner vändpunkter.  

 

Utträdesprocesser kan följaktligen inte förstås som enkeltriktade utan 

kan röra sig både framåt och bakåt. ”Det är en färskvara. Jag brukar 
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göra jämförelsen med alkohol- eller drogmissbruk… att vill du 

lämna det och så sätter nån en spritflaska under näsan på dig så är 

du tillbaka. Här var det samma sak om du fick höra musiken och 

sånt”, säger en av de intervjuade avhopparna i ett tidigare återgivet 

citat. Återfallsrisken måste därför beaktas, vilket innebär att en 

avhopparverksamhet bör arbeta uppföljande och inte för tidigt släppa 

kontakten och betrakta individen som ”färdig”. På samma sätt är det 

viktigt att uppskatta vart den enskilde avhopparen befinner sig i 

utträdesprocessen för att utifrån detta bedöma vilka behov som 

föreligger och behöver mötas. I tvivelfasen är det till exempel troligt 

att det kan vara betydelsefullt att hitta någon att prata med. I dialog 

med någon som lyssnar kan individen på egen hand komma att 

identifiera luckor i sina egna resonemang. Samtal med personer 

utanför gruppen har varit betydelsefulla för flera av de intervjuade 

avhopparna. ”Jag hade ju en väldig hjälp av att det fanns nån som 

såg mig bakom de här åsikterna”, berättar en av dem. ”Det är ju 

oftast det du behöver arbeta med, att omvärdera dina åsikter. Det är 

viktigt att nån ser dig som person, som individ, och inte tänker att 

du är dum i huvudet på grund av dina åsikter.” I sökandefasen kan 

ett viktigt fokus vara att stärka individen i dennes övertygelse om att 

en alternativ livsstil/identitet är möjlig; att hjälpa avhopparen att 

bygga ett nytt socialt nätverk, att vid behov ordna med nytt boende 

och arbete och därmed visa på möjligheten att existera även utan(för) 

gruppen. En annan viktig fråga kan vara vilka aktörer som möter 

avhopparna i vilka faser? Detta kan vara bra att hålla i åtanke för att 

fundera kring vilken funktion olika verksamheter behöver fylla i 

arbetet runt avhoppare.  

 

 

 Sammanfattning av behov och förutsättningar utifrån de 

strategiskt utvalda informanternas perspektiv 

 

 

Behov 

 

I länet finns personer som är högt uppsatta inom den högerextrema 

miljön och som lockar till sig ungdomar och bidrar till en 

nyrekrytering inom den högerextrema miljön. De anhörigas behov 
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påtalas som ett behov som en eventuell avhopparverksamhet behöver 

gå till mötes, sociala medier är en arena som behöver 

uppmärksammas och utnyttjas i ett uppsökande arbete. De anhöriga 

kan betraktas både som värdefulla resurser i processen att stötta en 

avhoppare, samt som en del av en utvidgad målgrupp för 

avhopparverksamheten, som har sina egna behov av hjälp och 

stöttning. Närhet till avhopparen beskrivs som centralt. Tröskeln 

måste vara låg och verksamheten lättillgänglig, då 

motivationsfönstret att lämna oftast är flyktigt och risken för återfall 

stort. Det är viktigt att rätt personer, individer med förutsättningar att 

bygga förtroende, arbetar med verksamhetens kontakter med 

avhoppare.  

 

 

Förutsättningar 

 

Det finns en rad brister som behöver åtgärdas för att man effektivt ska 

kunna arbeta med problematiken kring avhoppare och de miljöer de 

önskar lämna. Mycket bottnar i en utbredd okunskap, en oförmåga att 

identifiera problematiken, samt en i samhället pågående 

normalisering av främlingsfientliga åsikter, som gör att man ofta 

missar problematiken även då den uppträder i ens omedelbara 

närhet. Detta är något som försvårar arbetet kring problemet och en 

förutsättning kan därför vara en kunskaps- och kompetenshöjning på 

området, något som efterfrågades även i enkätstudien av 

representanterna för de olika verksamhetsperspektiven. En annan 

förutsättning för en välfungerande avhopparverksamhet är en 

medvetenhet om att avhopparens behov kan se olika ut beroende på i 

vilken fas hen befinner sig. I detta kapitel har Ebaughs (1988) fyra 

faser begynnande tvivel, sökande, vändpunkt och beslut samt mitt 

nygamla jag omnämnts. I vilken ordning de följer samt hur länge var 

och en av dem varar varierar och det är därför viktigt att varje individ 

möts utifrån sina egna förutsättningar och omständigheter, då det 

krävs olika stödinsatser beroende på i vilken fas av utträdesprocessen 

hen befinner sig. 
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5 Sammanfattning och slutsatser 

 

I detta kapitel sammanfattas de resultat som i föregående 

resultatkapitel framkommit utifrån de olika verksamhetsperspektiven 

samt utifrån de strategiskt utvalda intervjupersonerna. De slutsatser 

som görs är utredaren från FoU Välfärd Värmlands tolkningar utifrån 

de resultat som framkommit baserat på den insamlade empirin.  

 

 

Sammanfattning av behov och förutsättningar för en 

avhopparverksamhet i Värmlands län 

 

Nedan sammanställs i punktform de resultat som framkommit i 

enkät- och intervjustudierna utifrån kartläggningens syfte att 

undersöka behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i 

Värmlands län.  

 

 

Enkätstudien 

 

 

Behov: 

 

 Utveckling av myndighetssamverkan och upprättande av 

nätverk för de som arbetar med problematiken 

 Förbättrade informationskanaler för ökad medvetenhet och 

höjd kunskapsnivå 

 En verksamhet mer skräddarsydd för politiska extremister än 

polisens befintliga avhopparverksamhet 

 Närhet och distans till problematiken spelar roll för hur 

angelägen den uppfattas 

 Även om behovet av en avhopparverksamhet inte framträder 

som akut så beskriver respondenterna att de skulle uppleva en 

sådan som ett positivt och användbart tillskott i länet 

 Politisk extremism upplevs som en växande problematik och 

behovet av en avhopparverksamhet uppfattas därmed som 

växande  

83



 Behovet av förebyggande åtgärder betonas som viktigt – det är 

alltid bättre att angripa problemet i ett så tidigt skede som 

möjligt 

 

 

Förutsättningar 

 

 Placering på regional nivå nödvändigt för praktisk 

genomförbarhet (sett till såväl kompetens som efterfrågan och 

ekonomiska resurser)  

 Civilsamhället som huvudman för att sänka tröskeln för 

politiska extremister att söka kontakt  

 Samarbete med polisen och andra statliga myndigheter en 

förutsättning för att ge verksamheten muskler 

 Personer med egen bakgrund värdefulla att involvera i arbetet 

 Socialtjänsten har en allmän beredskap för hot och våld som 

kan vidareutvecklas och anpassas efter denna verksamhets 

möten med målgruppen 

 Förebyggande arbete finns i skolorna och kan vidareutvecklas 

 Polisens befintliga avhopparverksamhet som inspirationskälla 

 

 

Intervjustudien 

 

 

Behov: 

 

 Uppmärksamma den sociala smittoeffekten; aktiva finns i länet 

och dessa drar till sig fler 

 De anhöriga är viktiga resurser i arbetet, men har också egna 

behov som behöver mötas 

 Närhet, omedelbarhet och tillgänglighet är avgörande för 

avhopparna och därför nödvändiga ingredienser i en 

avhopparverksamhet 

 Att använda personer med egen erfarenhet som avhoppare ger 

förutsättningar att bygga förtroende och därmed åstadkomma 

ett framgångsrikt arbete 
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Förutsättningar: 

 

 Man har idag svårt att identifiera problematiken, inte minst att 

se de högerextrema då dessas uttryck genomgått stora 

förändringar på senare år 

 Bristande kunskap kring de olika grupperingarna behöver 

åtgärdas för att underlätta upptäckt och insättande av åtgärder 

 Normalisering av främlingsfientliga åsikter bidrar till blinda 

fläckar och svårigheter att upptäcka problemen 

 Ett avhopp kan betraktas som ett identitetsutträde bestående 

av ett antal olika faser (Ebaugh, 1988), där individen bland 

annat rör sig från ett begynnande tvivel till ett sökande efter 

alternativa livsstilar. En förståelse för de olika faserna och de 

olika behov som uppträder i samband med dem är en 

förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete 

med avhoppare. Det är också troligt att olika samhällsaktörer 

kommer att spela olika roller i de olika utträdesfaserna. Det är 

vidare centralt att det finns en medvetenhet om att 

avhopparprocessen kan röra sig både framåt och bakåt, så att 

en avhopparverksamhet behåller kontakten och arbetar 

uppföljande med individen även under lång tid efter avhoppet.  

 

 

Slutkommentar och åtgärdsförslag 

 

 Något som framkommit i kartläggningen är att det finns individer 

med kunskap och engagemang för att arbeta med dessa specifika 

frågor, men att det saknas ett nätverk som binder dem samman. Då 

det finns en tydlig efterfrågan av just mer utvecklad samverkan 

mellan olika aktörer så vore detta en ände att börja i. Några av 

kartläggningens respondenter har framfört tanken att det skulle 

tillföra ett mervärde att involvera personer med egen bakgrund inom 

de miljöer avhopparverksamheten riktar sig mot. Sådana personer 

tros kunna uppnå en form av legitimitet och trovärdighet i potentiella 

avhoppares ögon som kan vara svår för myndighetsrepresentanter, 

och kanske i synnerhet polisen, att förvärva. I länet finns inom 

civilsamhället ett antal organisationer med inriktningar som gör dem 

intressanta i diskussionen kring potentiella huvudaktörer. I 
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kartläggningen nämns av respondenterna till exempel 

Trygghetscentrum, Brottsförebyggande Centrum och 

Brottsofferjouren som förslag. Det finns således samarbeten att 

initiera alternativt vidareutveckla, individer med stort engagemang 

för sakfrågorna och organisationer att överväga som huvudaktörer. 

Det är bara ett mindre antal respondenter som ger uttryck för att de 

upplever ett stort och reellt behov av en avhopparverksamhet, men 

överlag så uttrycker de olika verksamheterna ändå att en 

avhopparverksamhet åtminstone skulle fylla en positiv funktion och 

komma till användning, inte minst om den också befattar sig med det 

förebyggande arbetet och så att säga tar sig an problematiken från 

båda ändar. Detta kan vara skäl att åtminstone ta ett första steg och se 

över den beredskap som finns i länet, undersöka hur denna kan 

vidareutvecklas och vilka resurser som skulle behöva skjutas till. En 

representant för socialtjänsten påpekar att det inte nödvändigtvis 

skulle krävas några större resurser, då det mesta av kompetenserna 

redan finns. Vad som behövs är ett vidareutvecklat samarbete, tydliga 

ansvarsområden och en eller ett par specialister som kan samordna 

och hålla i trådarna. Om man definierade en huvudaktör skulle denna 

i nästa steg kunna dra upp riktlinjer kring hur en modell för en 

avhopparverksamhet skulle kunna se ut. En ansenlig del av denna 

huvudaktörs verksamhet skulle troligtvis komma att bestå av ett 

förebyggande arbetet – dels ute i skolor, men även i form av 

utbildningar med tjänstemän av olika slag, utifrån det behov av 

kunskapsförsörjning som framkommit i kartläggningen. Samtidigt 

skulle verksamheten behöva ha beredskap att vid behov sätta in mer 

kraftfulla och akuta insatser, såsom personskyddsarbete, geografisk 

flytt av personer och liknande, varför även etablering av 

myndighetskontakter, inrättande av tydliga kommunikationsvägar 

och nätverkande skulle bli centrala komponenter.  

 

Slutligen kan ett antal åtgärdsförslag, eller punkter att arbeta vidare 

med, formuleras: 

 

 Hitta nya samarbetsformer och kontaktytor mellan de 

myndigheter och verksamheter som kommer i kontakt med 

avhoppare. 
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 Förstärka kompetensen och stödet när det gäller avhoppare 

internt inom olika verksamheter såsom Socialförvaltningen och 

Polisen. 

 Samla och ta tillvara kompetens och erfarenhet från de som 

redan hoppat av för att denna kunskap ska komma olika 

verksamheter till del. 

 En eventuell avhopparverksamhet kan initialt ha fokus på 

förebyggande arbete och kunskapsspridning. Ett sådant arbete 

skulle kunna utgöras av seminarier, föreläsningar och 

workshops för att därmed stärka kompetensen hos den 

personal som arbetar inom verksamheter som möter dessa 

grupper. Seminarier skulle till exempel kunna ledas av 

avhoppare som berättar om hur man tänker inom en extrem 

politisk grupp och hur individen kan uppleva sin situation vid 

ett utträde. Detta bedrivs till viss del redan idag av 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland, men istället för att 

avhandla brottslighet och extremism i allmänhet skulle en 

avhopparverksamhet ha fokus just på frågor kring avhopp och 

samverkan mellan olika verksamheter på temat avhoppare. En 

kunskapsspridning av denna typ skulle kunna vara ett sätt att 

så att säga ”stärka musklerna”, vilket det uttryckts en önskan 

om i kartläggningen.   
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Bilaga 1: Avhopparverksamheten i Malmö stad 

 

I denna bilaga riktas blicken mot ett konkret exempel på hur arbetet 

med avhoppare kan gå till. I det följande skildras hur man i Malmö 

stad har byggt upp sin avhopparverksamhet. 

 

Malmö stad startade 2011 upp sin avhopparverksamhet i projektform. 

Detta var resultatet av en process där flera olika aktörer samtalat 

kring behovet att göra något för att ta itu med kriminella 

gängverksamheter. Deltagande parter i samtalet var bland andra 

kriminalvården, frivården, socialtjänsten, polisen, SIS och Malmö 

stad. En samordnare sattes in för att komma runt den tidigare 

problematiken kring vem som skulle kopplas in varje gång ett nytt 

ärende kom in. Avhopparverksamheten i Malmö gör inga 

avgränsningar så som att rikta sig mot någon specifik målgrupp 

avseende grupptillhörighet, ålder eller annat. Man testar på och 

känner av behovet, förklarar en intervjuperson som arbetar med 

verksamheten, som är placerad inom enheten Stöd och utveckling. 

Sedan årsskiftet 2013-14 har den blivit permanent och mellan åttio 

och nittio ärenden har passerat genom verksamheten under den 

relativt korta tid den funnits. Behovet märktes av direkt när 

samordnaren satte in en annons i Sydsvenskan och en stor mängd 

samtal från personer som ville ha hjälp kom in. Trycket på 

verksamheten var högt de första fyra, fem månaderna och det räckte 

inte längre med en samordnare. Denne behövde ett bollplank och 

ytterligare en samordnare anställdes från årsskiftet. Man har valt att 

anställa socionomer som samordnare och vidare ställt kravet på att 

dessa ska ha en omfattande arbetslivserfarenhet på runt tio, femton år 

i yrket. Intervjupersonen förklarar: 

 

”Det är viktigt att ha känndedom om polisorganisationen, 

då det är en förutsättning att ha polisen med på tåget. 

Samordnaren behöver dessutom vara ’en jävel på att 

nätverka’, annars kan det skära sig i kontakten med olika 

instanser.” 

 

Det är också viktigt att avhopparverksamheten har tillgång till 

exempelvis läkare, då det ofta finns droger med i problembilden. Då 
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man inte frågar efter individernas bakgrund så går det inte att säga 

något om fördelningen mellan olika gäng och extremistgrupper vad 

gäller avhopparnas härkomst. Verksamheten är istället koncentrerad 

till att hjälpa dem att stå på egna ben. Individerna uppsöker 

verksamheten för att de vill ändra sin situation. Intervjupersonen 

berättar hur det går till när en person tar kontakt med 

avhopparverksamheten. Först får denne lämna namn och 

personnummer. Så kallade ”polisfrågor” lämnas till polisen, inom 

verksamheten frågar man inte efter information av sådan typ som inte 

är nödvändig för att kunna bistå med den hjälp som behövs. Istället 

fokuserar man på frågor som ”vart vill du?” och ”vilket stöd behöver 

du för att nå dit?”.  

 

De individer som hittills vänt sig till Malmös avhopparverksamhet är 

främst killar. Det har även kommit en del tjejer som befunnit sig i 

förhållanden med killar i kriminella grupperingar eller 

extremistgrupper. De som vill lämna är oftast i tjugofemårsåldern och 

uppåt. De yngre är svårare att hjälpa och ungdomar under tjugo har 

man inte lyckats med inom verksamheten. Motivationen är avgörande 

och den har ofta inte hunnit utvecklas hos de yngre, berättar 

intervjupersonen. Det kan vara en stor ekonomisk skuld som de inte 

klarar av på egen hand som driver dem att kontakta 

avhopparverksamheten, men då denna naturligtvis inte går in och 

betalar personers skulder så försvinner ungdomarna igen. 

Intervjupersonen förklarar att det ofta kan vara slumpen som 

påverkar när och hur någon väljer att hoppa av. Hen berättar om en 

avhoppare som efter en utekväll på krogen fått sällskap hemåt av en 

ny bekantskap. Då denna ville följa med upp i lägenheten kom den 

blivande avhopparen genast att tänka på all propaganda, alla flaggor 

och affischer, hen hade på väggarna. ”’Ge mig tio minuter’, bad hen, 

sprang upp och stoppade ner allt i en svart sopsäck för att sedan 

aldrig plocka fram det igen”, berättar intervjupersonen. En annan 

före detta extremist hade fått ett arbete med två timmars 

pendlingsväg och fann helt enkelt att hen inte längre hade någon tid 

över för sitt gamla liv. En avhopparverksamhet behöver således vara 

lösningsfokuserad och rustad att möta individen där denne befinner 

sig.  
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”Det går aldrig att veta vad det är som kommer att få den 

enskilde individen att komma på tanken att sluta. Men när 

det händer så är det där vi ska finnas.” 

 

”Om man tittar på Fryshuset så jobbar de annorlunda än oss. De är 

lite provokativa och tar till exempel kontakt över nätet”, jämför 

intervjupersonen. Malmös avhopparverksamhet jobbar inte 

uppsökande överhuvudtaget. Dock gör man verksamheten synlig 

genom att till exempel finnas där ungdomar finns och dela ut kort 

med kontaktuppgifter. Man rör sig på ett stort antal ungdomsarenor 

på kvällar och helger och kommer i kontakt med sammantaget mellan 

tretusen och fyratusen ungdomar per år. I detta kan man således se 

vissa spår av förebyggande arbete, vilket intervjupersonen annars ser 

som något av den svaga punkten hos den egna verksamheten. ”Man 

kunde titta på att eventuellt jobba lite som Exit, att gå in och vara 

stöd till enskilda ungdomar”, säger hen. Malmös 

avhopparverksamhet kan nås under vanlig kontorstid. Det akuta är 

polisens jobb, säger intervjupersonen, och man har (till skillnad från 

Exit) ingen kontaktpersonsverksamhet. Det centrala i människors liv 

– det som utgör grunden – är bostad och arbete, menar hen. 

Avhopparverksamheten har, med anledning av arbetets förmodat 

centrala betydelse för avhopparnas tillvaro, ett mycket lyckat 

samarbete med Arbetsförmedlingen. De främsta styrkorna med 

Malmös avhopparverksamhet är enligt intervjupersonen dess 

flexibilitet, att man inte avgränsar målgruppen samt att man har en 

bestämd strategi och är så pass sammanvävd. ”En nyckel till 

framgången är tillgängligheten, att det är enkelt att komma i 

kontakt med avhopparverksamheten”, fortsätter hen. De individer 

som vill ha kontakt kan enkelt få detta genom att knacka på dörren, 

ringa ett samtal eller använda sig av den chattjänst man startat upp. 

Inflödet ser olika ut, ibland kommer individerna själva, ibland 

kommer de via polisen eller socialtjänsten som säger att ”här är en 

kille som vill få ordning på sitt liv”, berättar intervjupersonen. Man 

har även arbetat med metodutveckling inom verksamheten. 

Personalen får för sin egen säkerhet inte träffa avhopparna ensamma. 

”Vi saknar kunskapen för att kunna göra en hotbildsbedömning”, 

förklarar den intervjuade. Polisen närvarar därför alltid vid mötena. 

Visst kan det invändas att vissa potentiella avhoppare kan skrämmas 
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bort av detta, men då får det vara så, menar hen. Säkerheten måste 

tas hänsyn till. ”Avhopparverksamheten ska inte utvecklas till någon 

parallell verksamhet till socialtjänsten. Där är samordningen 

viktig”, konstaterar hen vidare. ”Det är också centralt att 

verksamheten är förankrad på hög nivå så inga tjänstemän ställer 

sig frågande till sin egen medverkan.” Malmös, Göteborgs och 

Stockholms avhopparverksamheter träffas regelbundet och har en 

kontinuerlig dialog, även om man arbetar helt olika. I Stockholm är 

till exempel inte Socialtjänsten så aktiv, medan det i Malmö är 

tvärtom. ”Stockholms avhopparverksamhet är fantastisk”, tycker 

intervjupersonen. ”De ordnar med boende och till och med 

praktikplatser.” Vad gäller råd till en ny verksamhet så anser hen att 

det vore en styrka att ha ”båda delarna”, att titta på såväl Malmös 

metoder som exempelvis Exits och förena de bästa delarna från de 

olika tillvägagångssätten vad gäller till exempel att arbeta 

uppsökande, förebyggande etcetera. 
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Bilaga 2: Att arbeta med avhoppare från islamistisk 

extremism  

 

I detta avsnitt lyfts ett antal frågor som är relevanta för utformningen 

av en verksamhet som även ska kunna arbeta med individer aktiva 

inom islamistiskt extrema grupperingar. I dagsläget finns i Sverige 

ingen organiserad avhopparverksamhet för islamistiska extremister. 

Individer som fallit ifrån miljön finns dock, vilket kan bero på 

familjebildning eller dylikt. Att man är avhoppare är dock inget man 

är öppen med, säger Peder Hyllengren, forskare på 

Försvarshögskolan.  Detta är något man talar tyst om på grund av ett 

starkt motstånd från de aktiva samt litet stöd från det svenska 

samhället. Peder tar upp en skillnad mellan utträdet från å ena sidan 

den islamistiska extremismen och å andra sidan extremhögern. 

Avhoppare från högerextrema miljöer tar ofta själva kontakt med 

avhopparverksamheten, medan det mönster som råder för 

islamistiska extremister är att det istället är oroliga mammor som 

ringer och ber om hjälp. Peder lyfter tyska Exit som ett gott exempel. I 

Tyskland är Exit till även för islamistisk extremism, till skillnad från 

svenska Exit som har en tydligare inriktning mot högerextremismen. 

Vad man gör i Tyskland är att arbeta med att sprida information på 

ett sådant sätt att föräldrarna tar den till sig. Man coachar familjerna 

och ger råd och stöd kring hur man ska prata med barnen. Vidare 

kopplar man in en imam eller annan religiöst kunnig ledare som 

ideologiskt etablerar kontakt med den unge och på rationella grunder 

försöker tala denne tillrätta och visa att de extremistiska budskapen 

inte är sann islam utan uttryck för en extrem falang. Tyska Exit 

angriper alltså den radikales åsikter, då man menar att handlingarna 

måste härledas tillbaka till dessa. Förändrade åsikter leder enligt 

detta synsätt således till förändrade handlingar. Detta arbetssätt 

skiljer sig något från Svenska Exits metoder i arbetet med avhoppare 

från extremhögern, där man främst jobbar med beteendet, medan 

åsikterna lämnas därhän. Om man ska ta fram en 

avhopparverksamhet som är rustad att ta emot radikala muslimer 

behöver man alltså ta ställning till huruvida denna ska inrikta sig på 
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handling eller åsikt, menar Peder13. Även när det gäller 

Säkerhetspolisen så är intresset riktat mot vad folk gör, inte vad de 

tycker. De informella samtal som Säkerhetspolisen erbjuder, där 

riskerna med att åka till exempelvis Syrien belyses, är i princip den 

enda hjälp som i dagsläget finns att tillgå då en individ bedöms 

befinna sig i riskzonen. Dessa samtal är visserligen bra, menar Peder, 

men långt ifrån tillräckliga. Ibland lyckas man på detta sätt fördröja 

utlandsresor, och i något fall har man även lyckats förhindra resor, 

men rutinen fungerar inte optimalt och kan ibland även få motsatt 

effekt. Peder berättar att han i sitt arbete träffat ungdomar i Göteborg 

som menar att det snarare kan innebära status att kallas till ett möte 

hos Säkerhetspolisen än att det skulle ha någon påverkan på deras 

övertygelse. Något som däremot skapar förutsättningar för god effekt 

är närhet, tillit och kontinuitet, vilket Peder illustrerar med polisens 

”integrationsgrupp” i Göteborg, som är den enda i sitt slag i Sverige 

och verkar i utanförskapsområden där de etablerar kontakter och 

bygger förtroende.  

 

Peder menar att det lokalt i Värmland, utifrån ett perspektiv som tar 

hänsyn till islamistisk extremism, bör finnas en resurs för familjer och 

anhöriga att vända sig till då inga avhoppare lär infinna sig på eget 

initiativ. Det är inte heller det man bör söka efter, utan istället ta fram 

en plats för oroliga anhöriga att vända sig till då de upplevt en 

beteende- och åsiktsförändring hos den radikaliserade i deras närhet. 

Att det egna barnet radikaliserats och blivit extremist är ofta 

skambelagt för föräldrarna och det är svårt att våga erkänna och prata 

om det. I jämförelse med exempelvis avhoppade högerextremister 

behövs alltså ett lite annorlunda upplägg, då radikala islamister är 

mindre benägna att själva ta kontakt med en avhopparverksamhet. En 

sådan bör, för att vara rustad att hjälpa islamistiska extremister, 

besitta rätt kompetens, stötta föräldrar och bygga föräldranätverk 

som kan träffas och stötta varandra. Islamistisk extremism är ett 

ämne som ofta väcker nervositet präglad av en oro att uppfattas som 

rasistisk eller islamofob. Peder konstaterar:  

 

                                                           
13

 En fråga som naturligtvis är relevant att ta ställning till även i arbetet med andra typer av 

extremism. 
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”Finns det ett problem, så behandla det då som ett 

problem. Var öppen för det, hitta lösningar, bygg 

kontakter och kunskap utan några ideologiska glasögon. 

Överlag är det inte många som vågar ta i frågan och prata 

om den. Det är känsligt, och känsligare blir det ju högre 

upp i den politiska hierarkin man kommer.” 

 

Denna slutenhet är uttryck för vad Peder upplever som en minskad 

öppenhet att diskutera dessa frågor, något som i sin tur kan bli ett 

hinder i vägen för ett framgångsrikt arbete med avhoppare och deras 

anhöriga. För att utforma en avhopparverksamhet med förutsättning 

att hantera och bistå avhoppare från islamistisk extremism bör man i 

ett första steg blicka mot de goda exempel som finns och etablera 

kontakt med exempelvis tyska Exit eller Angered, som enligt Peder 

har kommit längst i Sverige. I Angered, som är en stadsdel tillhörande 

Göteborgs kommun, finns intresse och kunskap och man är inte rädd 

att diskutera frågan. Även Århus i Danmark förtjänar att omnämnas, 

då det är en av de kommuner i Europa som kommit längst i det 

förebyggande arbetet. 
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Bilaga 3: Webbenkäten 

 
 

1. I vilken kommun/geografiskt område arbetar Du? 

 Arvika 

 Eda 

 Filipstad 

 Forshaga 

 Grums 

 Hagfors 

 Hammarö 

 Karlstad 

 Kil 

 Kristinehamn 

 Munkfors 

 Storfors 

 Sunne 

 Säffle 

 Torsby 

 Årjäng 

 Större område än en kommun, nämligen: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

2. Kryssa i det alternativ som bäst stämmer överens med det 

område där du är yrkesverksam: 

 Socialtjänst 

 Polis 

 Politik 

 Skola/utbildning 
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3. Vilka kriminella och/eller extremistgrupper kommer Du 

på något sätt i kontakt med i Ditt 

arbete? (Observera att Du får fylla i flera alternativ) 

 Högerextremism 

 Vänsterextremism 

 Islamistisk extremism 

 Kriminella gäng 

 Mc-gäng 

 Annat (ange i så fall vad): 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

4. Finns det även andra sammanhang, dvs utanför arbetet, 

där du möter dessa 

grupper/personer? 

 Ja 

 Nej 

 

Om du svarar ”ja" – utveckla: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

5. Hur ofta möter du dessa personer? 

 Dagligen 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 Någon gång per år 

 Aldrig 

 

Kommentar: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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6. Har Du upplevt dessa grupper som på något sätt hotfulla? 

 Ja 

 Nej 

 

Om du svarar "ja" – utveckla: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

7. Anser Du att det finns – eller saknas – något i 

lokalsamhället som får ungdomar att söka sig till dessa 

grupperingar? I så fall vad? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

8. Utifrån Din egen kännedom, vilka aktiviteter genomförs 

av dessa grupper i Ditt geografiska område? (Observera att 

Du kan välja flera alternativ) 

 Klistermärken 

 Flygblad 

 Skadegörelse 

 Torgmöten 

 Våld 

 Annat, (ange i så fall vad):  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

9. Hur jobbar Ni i dagsläget inom Din verksamhet när det 

gäller frågor kring dessa grupperingar och de individer som 

är aktiva i dem? 

________________________________________________

________________________________________________ 
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10. Hur jobbar ni i dagsläget inom Din verksamhet när det 

gäller de personer som vill lämna dessa grupperingar och 

kan behöva hjälp med detta? 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

11. Vad fungerar bra med det stöd som idag finns i Din 

verksamhet? 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

12. Vad fungerar sämre eller inte alls? 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

13. Vilka förbättringsåtgärder skulle Du vilja se? 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

14. Hur upplever Du behovet av en avhopparverksamhet i 

Ditt geografiska område?  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

15. Vilka unga personer tror Du främst har behov av sådan 

verksamhet? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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16. Vilken typ av stöd eller verksamhet ser du att dessa 

ungdomar har behov av?  

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

17. Vilka aktörer anser Du har bäst förutsättningar att 

bedriva en avhopparverksamhet? (Observera att Du kan 

välja flera alternativ) 

 

 Det civila samhället (t ex ideella föreningar) 

 Kriminalvården 

 Polisen 

 Socialtjänsten 

 Annat, nämligen: 

___________________________________________

___________________________________________ 
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Bilaga 4: Intervjuguide (personer med egen 

bakgrund inom politiskt extrema grupper) 

 

 

Inträdet 

 

Hur såg ditt liv ut innan du hamnade i den här /extremist/miljön?   
Familjerelationer, kompisrelationer i skolan, dvs umgänge/sociala band, självkänsla... 

Hur kom du i kontakt med de här grupperna? 

Utlösande faktorn/knuffen in i gruppen?  

Vad lockade? (Hittade du det?) 

 

 

Tiden i gruppen 

 

Hur ofta umgicks du med andra medlemmar i gruppen, och hur såg 

umgänget ut?  
Hur såg t ex en vanlig dag ut? 

Vilka är med? 

Vad gör ni? 

Vart befinner ni er? 

Vad fick grupptillhörigheten dig att känna?  

Fanns det situationer som särskilt förstärkte känslan av samhörighet, 

gjorde er mer sammansvetsade?  

Fanns det symboler som var viktiga för gruppen?  
T ex kläder, musik, särskilda personer, olika former av rekvisita…? 

Vilken funktion fyllde våldet? 

Åsikterna (eller ”ideologin”) var det något du hade innan eller kom 

det på köpet?  
Var det värderingarna som ledde dig till gruppen, eller var det gruppen som gav dig 

värderingarna? 

På vilket sätt tog man till sig värderingarna inom gruppen, det vill 

säga hur hölls ideologin levande?  
Information, möten eller dylikt?  

Och relationerna till personer utanför?  
Förändrades banden till familj och tidigare närstående i och med inträdet i gruppen?  

Märkte du någon skillnad i hur andra personer utanför gruppen uppfattade dig efter att du 

gått med i gruppen? 
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Utträdet och tiden efter 

 

Hur många år var du engagerad? 

Vad hände sen? 

Vad var det som fick dig att slutligen lämna? 
Vändpunkt? 

När du fattat beslutet att lämna, hur gjorde du? 

Ngn som hjälpte dig när du lämnade? 
Nyckelaktörer (familj, vänner, myndighetspersoner) 

Klippte tvärt eller gradvis process?  

Hur upplevde du det att kliva av gemenskapen/gruppen? 
Emotioner etcetera 

Hur hanterades detta? 

Berätta om en vanlig dag efter avhoppet? 
Vilka svårigheter upplevde du? Vad kändes enklare/bättre? 

Kunde/kan du känna att du saknar gruppen på något sätt ibland, att 

det fanns delar som var positiva? 

Om du idag skulle möta dig själv när du precis hoppat av, vilka råd 

skulle du ge dig själv?  

 

Slutligen: Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 5: Intervjuguide (person verksam inom 

skolan med erfarenhet av att möta individer från 

politiskt extrema miljöer) 

 

 

Egen erfarenhet av möten med miljöerna 

 

Berätta om vilka individer/grupper du träffar? 

I vilka sammanhang, hur ofta 

Beskriv mötena och personerna du träffar 

 

 

Kunskap kring problematiken 

 

Hur hamnar dessa ungdomar i denna miljö? 

Hur upplever du den beredskap som finns i länet att arbeta med 

denna problematik? 

Svårigheter/utmaningar? 

Vilken hjälp behöver de individer du träffar? 

 

 

Beredskap – befintlig vs önskvärd 

 

Vad fungerar bra/mindre bra? 

Vilka åtgärder saknas? 

Hur ser behovet av en avhopparverksamhet ut i länet? 

Hur behöver man tänka kring ett sådant projekt? 
Framgångsfaktorer? 

Viktiga aktörer? 

 

Något att tillägga? 
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Bilaga 6: Intervjuguide (ansvarig för Malmö stads 

avhopparverksamhet) 

 

 

Historik: avhopparverksamheten och de personer som 

nyttjar den 

 

När startade verksamheten? 

Berätta om hur den tillkom?  

Hur gick diskussionerna?  

På vilka grunder kom man fram till att ett behov fanns? 

Vilka aktörer är inblandade i att driva den? 

Hur ser verksamhetens organisation ut? 

Mot vilken målgrupp riktar sig er avhopparverksamhet?  

Hur många personer har gått igenom verksamheten/visat 

intresse/tagit kontakt? 

Vilka grupper representerar de individer som faktiskt utnyttjat er 

hjälp/kontaktat er?  

Vad får individen att vilja lämna?  

Hur skulle du beskriva avhopparprocessen?  

Vet du hur många av ”era” avhoppare som gått tillbaka till den 

tidigare gruppen? 

Hur kan man undvika återfall och dylikt? 

 

 

Kontakttagande och fortsatt arbete med avhopparen 

 

Hur sker den första kontakten verksamheten/avhopparen? 

Arbetar ni uppsökande eller kommer de till er? 

Sker kontakten vanligen medan individen fortfarande befinner sig 

i miljön eller då utträdet redan skett? 

Hur upplever du/personalen avhopparna? 

Vilka behov har dessa personer?  

Skiljer sig behoven åt beroende på vilken grupp/miljö avhopparen 

kommer ifrån? I så fall hur? 

Vilka tar emot avhopparna?  
Utbildning/profession, antal anställda etcetera. 

Vad gör de?  
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Samtalsstöd? Drogavvänjning? Hjälp med jobbsökande? 

Finns tillgänglig personal med specialiserad kompetens för de 

olika behoven, eller jobbar man med en mindre personalgrupp där 

varje individ fyller flera funktioner?  

Finns möjlighet till stödinsatser dygnet runt alla veckodagar? 

 

 

Utvärdering av den egna avhopparverksamheten 

Vad fungerar bra med verksamheten?  

Vad behöver utvecklas?  

Utmaningar? 

 

 

Råd till andra regioner som avväger att starta upp en 

avhopparverksamhet 

 

Vilka personer är det främst som har behov av en sådan här 

verksamhet? 

Vilken typ av beredskap bör man ha?  

Vilka aktörer tror du har bäst förutsättningar att bedriva en 

avhopparverksamhet? 

Lärdomar ni gjort i Malmö? 

Vilka är framgångsfaktorerna för avhopparverksamhet? 

Känner du till några bra/dåliga exempel på 

avhopparverksamheter? 

 

Är det något du vill tillägga som jag inte har frågat om? 
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Bilaga 7: Intervjuguide Peder Hyllengren, forskare 

vid Försvarshögskolan 

 

 

Islamistisk extremism 

 

Miljön  
Vad handlar det om?  

Vilka individer?  

Varför? Radikaliserings processer och motiv. 

Utbredning och aktiviteter  
Sverige och Värmland 

Hur hanteras befintlig problematik? 

 

Arbete med avhoppare 

 

Hur ser arbetet ut idag? 
Vilken beredskap finns? Vart? 

Goda exempel? 

Vad skiljer avhoppare från islamistisk extremism från avhoppare från 

andra extrema grupperingar? 
Hur kan man hantera denna skillnad? 

Behovet i länet? 

Reflektioner kring hur en avhopparverksamhet bör utformas? 

 

Har du något att tillägga? 
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Kartläggning av behov och förutsättningar 
för en avhopparverksamhet i Värmlands län

Denna FoU-rapport redovisar resultatet av en kartläggning av behov och 
förutsättningar för en lokalt förankrad avhopparverksamhet i Värmlands 
län. Projektet har utförts på uppdrag av Brottsofferjouren Värmland 
och möjliggjorts med medel från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. Kartläggningen pågick under 2014 och utgår från ett 
verksamhetsperspektiv och fokuserar främst avhoppare från politiskt extrema 
organisationer. De verksamheter som valts – socialtjänst, polis, skola och politik 
– är sådana som bedöms kunna komma i kontakt med problematiken kring 
dessa våldsbejakande miljöer. Via en webbenkät har behov och förutsättningar 
för en avhopparverksamhet bedömts genom att verksamheternas befintliga 
beredskap vägts mot deras erfarenheter av och kontakter med miljöerna för 
att på så vis utröna huruvida det föreligger en brist på överensstämmelse 
mellan tillgängliga respektive önskvärda åtgärder. Som ett komplement till 
webbenkäten har ett antal kvalitativa intervjuer genomförts med personer med 
särskild kunskap i sakfrågorna för att tillföra ytterligare en dimension samt en 
djupare förståelse för problematiken.

I kartläggningen framkommer att upplevelserna kring behovet av en lokal 
avhopparverksamhet går isär. Något akut överhängande behov tycks inte 
föreligga, men rapporten presenterar vissa resultat som framledes går 
att bygga vidare på. Bland annat framkommer en efterfrågan om ökad 
kunskapsförsörjning i frågorna, stärkta samarbeten mellan olika samhällsaktörer 
och en prioritering av förebyggande åtgärder. Problemet med våldsbejakande 
extremism, samt personer som behöver hjälp att lämna dessa miljöer, betraktas 
som en växande problematik och behovet av en avhopparverksamhet är 
därmed något som tros öka med tiden.
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