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• Upplevd osäkerhet i hanterandet och utredandet 
av våldsbejakande extremism bland 
yrkesverksamma

• Behov av konkret metodstöd och förslag på 
dialogfrågor

• Frågor kring lagstiftning, samverkan, och 
informationsdelning

• Risk-och skyddsfaktorer vid oro för vbe

Varför har CVE tagit fram ett metodstöd? 



Syfte

Erbjuda ett kvalitativt metodstöd som 
yrkesverksamma inom socialtjänsten kan 
använda vid utredning och bedömning av oro för 
våldsbejakande extremism.

Metodstödet är användbart på både barn/unga 
och vuxna.

Vad syftar metodstödet till?

Effektmål

Öka kvaliteten och systematiken i bedömningar 
och utredningar av oro för våldsbejakande 
extremism. 

Öka kunskapen hos socialtjänst, polis, skola, 
psykiatrin och andra berörda aktörer om vilka 
faktorer som påverkar en individs 
radikaliseringsprocess.



Hur har CVE tagit fram metodstödet?

Uppstart och 
etablering av 

projektorganisation 
Ht 2020

Kartläggning av 
nationell praxis, 
lagstiftning och 

forskning 
Ht 2020

Behovsinventering i 
kommuner  

Vt 2021

Utveckling av 
processkarta, 

dialogverktyg och 
stödmaterial 
Vt/Ht 2021

Pilot och 
implementering i 

teskommuner 
VT 2022

Lansering
HT 2022



1. En processkarta som visualiserar 
hantering, utredning, och 
bedömning/uppföljning för oro 

2. Ett samtals- och

dialogverktyg

3. Ett stödmaterial
• Introducerar metodstödet
• Bidrar med kunskap och kontext
• En bilaga med vetenskaplig 

översikt och behovsinventering

Vilka delar består metodstödet av?





q Varför är du orolig för individen? Hur länge har du 
varit orolig för individen?

q Vad är det individen gör och/eller uttrycker?

q Kan du ge exempel på specifika incidenter eller 
händelser?

q Ger individen uttryck för en specifik världsbild och 
ideologi? Om ja, vilken? Hur tar den sig uttryck?

q Uttrycker individen sympati för våldshandlingar 
och/eller förespråkar våld? Om ja, är det allmänt 
riktat eller riktat mot specifika grupper av människor?

q Ger individen uttryck för en specifik fiendebild 
och/eller pratar om att samhället hotas av en specifik 
fiende? Om ja, vilken? Handlar det om individer eller 
grupper?

q Besöker och/eller hänvisar individen till specifika 
sidor på internet med extrema åsikter?

q Finns det händelser i samhället och/eller i världen 
som individen har nämnt/refererat till? T.ex. 
våldsdåd, samhällsförändringar, konflikter, mediala 
händelser.

q Hur upplever du individens livssituation i stort?

q Har individen nyligen varit med om jobbiga 
händelser? T.ex. att en närstående person avlidit, 
sjukdom i familjen, skilsmässa, förlorat arbetet, 
hoppat av skolan, osv.? Om, ja vad är det individen 
gått igenom?

Exempel på frågor som kan bidra 
till ökad samverkan mellan skolan, 
polis, och socialtjänsten 

1. Hantera oro (fara illa) 
2. Förhandsbedöma oro



Pågående pilot 

Test 1

• Målgrupp testar samtalsstödets 
frågor (delar eller som helhet)

• Målgrupp fyller i enkät efter ha 
testat frågorna

• Målgrupp testar stödmaterialets 
användbarhet

• Skolor ingår i testkommunerna

Halvtidsuppföljning

•Workshop genomförs med utvalda 
ur målgruppen för respektive 
kommun

Test 2 + After Action Review

• Målgrupp testar samtalsstödets 
frågor (delar eller som helhet)

• Målgrupp fyller i enkät efter ha 
testat frågorna

• Målgrupp testar stödmaterialets 
användbarhet

• AAR genomförs


