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INTRODUKTION 

En kommunal handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism ska 
grunda sig på en lägesbild utifrån hur det ser ut i samhället i stort. Denna handlings- och 
åtgärdsplan utgår istället från hur enskilda ärenden ska hanteras och hur det förebyggande 
arbetet ska gå till, när trender och tendenser förknippade med odemokratiska värderingar 
upptäcks. En grundläggande förutsättning för arbetet med att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism är att alla och envar som på något sätt upplever trender och 
tendenser i sin omgivning, berättar för någon som kan göra en bedömning och inte håller 
informationen eller oron för sig själv. Handlings- och åtgärdsplanen syftar därmed till att ge en 
vägledning i det fortsatta arbetet, där ansvars- och närhetsprincipen1 enligt nationell 
händelsehantering gör sig gällande.  

KUNSKAP   

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 
inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 
ideologiskt mål. Det ligger dock i sakens natur att det kan vara svårt att få grepp om 
omfattningen av våldsbejakande extremism då det finns en begränsad tillgång till källor. Vad 
motiverar då individen och vilket behov har denne att låta sig radikaliseras? En trolig orsak kan 
vara att individen har ett upplevt utanförskap, där brist på gemenskap och bekräftelse är 
drivande faktorer. Alla människor vill mer eller mindre göra skillnad på något sätt, där man 
förlikar sig med förebilder och idoler. Det kan även vara ett inneboende behov av 
spänningssökande som alternativ till den vardagliga tristessen. En utlösande faktor till 
radikalisering eller våldsyttring kan även vara en upplevd kränkning. Genom att 
uppmärksamma individens behov och uppmuntra till ett positivt synsätt, kan samhället därmed 
skapa förutsättning för en möjlig avradikalisering. Viljan att gå en annan väg måste komma 
från individen själv och vägen dit kan vara att få insikt om alternativa möjligheter att göra 
skillnad och bli bekräftad och samtidigt minska utanförskapet.  

STÄRK DEMOKRATIN 

Vi ska därför se till att vi bibehåller ett öppet och tolerant samhälle, där utrymme för åsikter 
ges. Vi ska värna om egna och andras värderingar, där diskussion och debatt accepteras likväl 
där kritiskt tänkande kan utvecklas. 

INSTÄLLNING 

En grundläggande strategi för framgång i arbetet är att skapa förutsättning för att minska det 
upplevda utanförskapet. Den som upplever sig stå utanför gemenskapen kan istället utveckla 
självradikaliseringstendenser, oavsett inriktning. De flesta människor strävar efter att 
förverkliga sig själva, ett slags självhävdelse där de kan uppnå de mål som de sig satt att 
arbeta mot. Vid avsaknad av yttre påverkan i samhällelig positiv bemärkelse kan ytterligheter 
kopplat till fantasier komma att inta en allt för stor roll i deras verklighet.  

STÖTTA TILL FÖRÄNDRING 

Bakom varje människa som riskerar att involveras i våldsbejakande extremism finns en familj, 
syskon, släkt och vänner. Genom att stärka skyddsfaktorerna kan riskfaktorerna minskas. 
Genom att bemöta, bejaka, berika och bekräfta individen i såväl den familjära som i det sociala 
sammanhanget, kan det skapas förutsättning till förändring. Detta ska uppnås genom att skapa 
förtroendefulla relationer som ska motivera till en positiv förändringsprocess. Genom att 

                                                           
1 Ansvarsprincipen, den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. 
Närhetsprincipen, med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och 
ansvariga. 
 



bemöta, bejaka, berika och bekräfta individen kan de positiva faktorerna förstärkas avseende 
alternativa synsätt baserade på en demokratisk utgångspunkt.  

UTMANA IDEOLOGIN?  

Att utmana ideologin kan bli kontraproduktivt om det inte finns rätt kunskap och relation till 
individen. Om steget ska tas att utmana ideologin, kan det bero på graden av radikalisering, 
det vill säga hur långt individen har gått i processen. Denna utmaning ska då göras av en 
person med djup förståelse för den ideologiska ståndpunkten. 

Insatserna ska alltid ha en demokratisk utgångspunkt. 

FÖREBYGG OCH GENOMFÖR 

Alvesta kommun ska därför verka för att skyddsfaktorer förstärks, att utanförskap minimeras, 
att individer bemöts, bejakas, berikas och bekräftas utifrån deras inneboende kraft så att de 
kan utvecklas till uppskattade världsmedborgare. Genom att med positiva förebilder vara på 
plats i en naturlig miljö och kommunicera på beprövade sätt, kan nätverk skapas för att visa 
på alternativa möjligheter. Genom ett utforskande förhållningssätt skapa relation och tillit hos 
individen. Arbetet syftar till att tidigt upptäcka och fånga individer som på olika sätt kommit in 
på vägar mot radikalisering. Detta uppnås via motiverande samtal, där ärlighet är en av de 
mest fundamentala delarna tillsammans med tillit och förtroende! 

I samtal med uppmärksammade individer ska vi arbeta motiverande och lösningsfokuserat, för 
att hitta de faktorer som kan ge individen andra valmöjligheter som leder in till samhället.  
Det övergripande målet ska vara att individen blir sedd och känner en delaktighet och 
meningsfullhet att återigen vara en del i samhället. Individuella bedömningar genomförs om 
möjligt för att ta reda på var i sin process personen befinner sig. Var noga med att skapa 
relation och bygga förtroende genom att LYSSNA, BEKRÄFTA, UNDVIKA KONFRONTATION 
OCH VÄRDERINGAR. Kommunikation är grund till relation och skapar därmed förtroende. 
Undvik om det går, att hamna i diskussioner om ideologi, politik eller religion vilket kan bli 
konfrontativt och kontraproduktivt. Rätt förhållningssätt är viktigare än metoden. Det är viktigt 
att vara tydlig, om möjligt förklara varför samtalet sker. Genom att visa personen respekt och 
med ett bekräftande bemötande, uppnås ett högt signalvärde gällande omtanke. Andra 
insatser som finns i kommunen för att bryta olika former av utanförskap, kan också användas 
i detta område.    

UTBILDNING 

Utbildningar kommer bland annat att ges i samarbete med frivilligorganisationer inom det 
lokala föreningslivet för att integrera kommunens civilsamhälle i arbetet mot våldsbejakande 
extremism. Samarbete gällande utbildningsinsatser görs tillsammans med Länsstyrelsen 
Kronoberg och Center mot våldsbejakande extremism vid Brå. 

ÖVRIGT 

I övrigt ska kommunens ordinarie handlingsplaner följas. Exempel på dessa är: 

 Krisplan – verksamheter inom Utbildningsförvaltningen, 2018-01-15. 
 Plan för trygghet och studiero vid skolor och förskolor i Alvesta kommun. 
 Rutiner för orosanmälan 
 Utbildningsförvaltningens värdeord 

Som stöd i arbetet kan även arbetsgången på nästa sida följas. 

 

 

 



 


