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Inledning

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och 
utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som kommer upp väldigt sällan, men 
när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. Vilka frågor 
kan ställas? Vilka kan kontaktas? Vilket stöd – socialt som juridiskt – finns det att få? Och 
vad är egentligen våldsbejakande extremism och radikalisering?  

För att hjälpa yrkesverksamma som känner oro för en individ som är på väg eller redan är 
en del av en våldsbejakande miljö har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tagit 
fram ett metodstöd. Syftet är att erbjuda ett kvalitativt stöd som yrkesverksamma kan an-
vända vid hantering och utredning av oro för våldsbejakande extremism. Syftet är också 
att öka kunskapen hos socialtjänst, polis, skola och andra berörda aktörer om vilka faktorer 
som påverkar en individs radikaliseringsprocess.   

Metodstödet består av tre delar: 

• Den första delen är en processkarta som fokuserar på olika steg att bedöma oro för 
våldsbejakande extremism. Den är indelad i fem steg: hantering av oro (orosanmä-
lan), förhandsbedömning av oro, utredning av oro, genomförande av insats och upp-
följning. Processkartan följer socialtjänstens processer i myndighetsutövningen.  

• Till processkartan följer del två, ett samtalsstöd som inkluderar frågor att ställa och 
saker att tänka på under varje steg i processkartan. Det riktar sig främst till socialtjäns-
ten, men kan också användas av andra yrkesverksamma som känner oro för en individ. 

• Den tredje delen är ett stödmaterial. Det ger en grundläggande intro-
duktion till våldsbejakande extremism, relevant lagstiftning, och risk- 
och skyddsfaktorer som är förekommande vid våldsbejakande extre-
mism och radikalisering. Stödmaterialet kommer i ett separat dokument. 
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Vad menar vi med oro för våldsbejakande extremism?

Oro kan handla om att ha kännedom om att individen kommit långt i sin radikaliserings-
process, men också en känsla av att någonting inte står rätt till. Det kan vara någonting 
som du som yrkesverksam upplever i mötet med en individ, men det kan också handla om 
oro som kommit från andra i individens närhet (som hens familj och vänner). Att känna oro 
för en individ är att vara omtänksam och att agera är att vilja hjälpa dennes livssituation. Vi 
rekommenderar alltid att agera på oro. Först genom att tala med individen, dess anhöriga 
eller andra personer som är i kontakt med individen. Men ibland kan även en orosanmälan 
till socialtjänsten vara nödvändig.

Det kan dock vara svårt att veta hur man ska börja, vad man ska titta efter och hur situa-
tionen ska hanteras. Metodstödet är också ett stöd i att hantera osäkerhet och skapa bättre 
förutsättningar för att bedöma oro för radikalisering och våldbejakande extremism. Kun-
skap är viktigt för att skapa större säkerhet och trygghet i det egna agerandet. Parallellt 
uppmuntrar vi till samverkan mellan andra i er kommun och i lokalsamhället, exempelvis 
lokala samordnare som har till uppgift att förebygga våldsbejakande extremism i kommu-
nerna och lokal polis. CVE finns också tillgängliga vid behov av stöd och rådgivning. 
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Såhär använder du metodstödet

Det här dokumentet fokuserar på de två första delarna av metodstödet: processkartan och 
samtalsstödet. Vi inleder med att ge en visuell översikt över metodstödets olika steg – från 
orosanmälan till uppföljning. Det är inte nödvändigt att använda det i just exakt den här 
ordningen och alla delar kommer inte användas varje gång. Om det exempelvis uppkommer 
frågor om extremism och radikalisering under en utredning, går det med fördel att använda 
sig av metodstödet även om det inte gjorts någon orosanmälan med fokus på våldsbejakan-
de extremism. Metodstödet är flexibelt och möjligt att anpassa under arbetet med en in-
divid. Det är också utvecklat för att kunna kombinera med andra samtalsstöd. Vi kommer 
med förslag på några i texten. 

Samma flexibilitet gäller för samtalsstödet. Det följer processkartans struktur och kom-
mer med instruktioner, tips och exempel på frågor att ställa:

• Hantera oro fokuserar på att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Den här delen 
riktar sig till en bred grupp yrkesverksamma om vad som är bra att tänka på när man 
gör en orosanmälan, frågor att ställa och betydelsen av samverkan. 

• Förhandsbedöma oro riktar sig till socialtjänsten som tar emot orosanmälan. Det in-
kluderar frågor att ställa till både aktören som gjorde orosanmälan och till individen 
det handlar om.

• Utreda och bedöma behov är den mest omfattande delen av samtalsstödet. Den 
innehåller en mängd frågor som avser skapa en helhetsbild av en individs livssituation 
och identifiera risk- och skyddsfaktorer. De flesta frågorna är utformade att kunna stäl-
las till både barn/unga och vuxna. 

• Genomföra insats ger förslag på frågor att ställa i samband med att en insats genom-
förs, samt faktorer att ha i åtanke. Vi ger också rekommendationer på andra samtalsstöd 
som kan användas tillsammans med det här metodstödet.

• Följa upp är det sista steget i metodstödet och ger förslag på frågor att ställa för att följa 
upp insatsens intentioner. 



Processkartan

Även om majoriteten av metodstödet riktar sig till socialsekreterare och följer socialtjäns-
tens myndighetsutövning, är det möjligt för andra yrkesgrupper att ta del av frågorna och 
använda dem. Vi rekommenderar att ni tar del av alla metodstödets steg innan ni börjar 
arbeta med det. Det ger en helhetsförståelse av de steg som kommer innan och efter att 
en orosanmälan upprättats. 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta er lokala samordnare mot våldsbeja-
kande extremism i er kommun eller oss på CVE.

Hantera oro

Genomföra insats

Förhandsbedöma
behov

Följa upp

Utreda & bedöma
behov
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Hantera oro

Att göra en orosanmälan

I processkartans första steg erbjuds frågeställningar som syftar till att utforma en så bra 
orosanmälan som möjligt. Orosanmälan för ofta tankarna direkt till barn och unga, men 
det går även att göra orosanmälan till socialtjänsten på vuxna individer. Socialtjänsten kan 
dock endast inleda en utredning utan samtycke från en vuxen, när det handlar om LVM 
(lag om vård av missbrukare). Här skiljer sig således utredningsförfarandet åt där barn och 
unga kan utredas utan samtycke. En vuxen individ kan dock själv välja om den vill ta emot 
stöd och hjälp eller inte.1  

Innan du gör en orosanmälan, eller om du är osäker på vad som krävs, kan du rådgöra med 
socialtjänsten i din kommun. Besök din kommuns hemsida eller kontakta ditt lokala social-
tjänstkontor. Du kan också kontakta din lokala samordnare mot våldsbejakande extremism 
och/eller oss på CVE om du har frågor kring våldsbejakande extremism i kommunen.

Om du vill ha en inblick i hur en radikaliseringsprocess kan gå till och få tips på bemötande, 
rekommenderar vi att du tittar på en kort informationsfilm som Agera Värmland2 har tagit 
fram. Du hittar den här.  

 

Att tänka på
• Var så utförlig som möjligt i orosanmälan.
• Du kan, innan en orosanmälan upprättas, rådgöra med socialtjänsten om din 

oro utan att lämna namn på individen du är orolig för.
• Ta kontakt med och rådgör med din lokala samordnare mot våldsbejakande 

extremism om du har frågor om våldsbejakande extremism.
• Misstänker du brott, kontakta polisen - men gör också gärna en orosanmälan 

till socialtjänsten.
• Kontakta oss på CVE om du behöver prata om ett ärende.
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1 Ibland finns omständigheter där en individ har allvarliga psykiska problem och kan behöva vårdas med tvång. En chefs-
överläkare vid en enhet för psykiatrisk vård fattar beslutet om en patient ska tas in för psykiatrisk tvångsvård enligt lagen 
om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

2 Agera Värmland är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst oberoende. Föreningen har till uppdrag att arbeta för 
mänskliga rättigheter och demokrati. I uppdraget ryms även förebyggande och kunskapshöjande insatser mot våldsbeja-
kande extremism. Verksamheten omfattar i första hand Värmland. 

https://www.youtube.com/watch?v=SycuCz8Q_nU


Vad ska en orosanmälan innehålla?

En orosanmälan ska innehålla så många detaljer som möjligt om varför du känner oro för 
individen. Ju mer information som socialtjänsten kan få in om individen, desto bättre för-
utsättningar ges socialtjänsten i sitt utredningsarbete.  

Nedan finns exempel på frågor som kan vara bra att ställa. En del är generella och en del 
handlar specifikt om oro för våldsbejakande extremism. Det är ingen uttömmande lista 
utan andra frågor kan också vara relevanta att ställa. Dessa frågor är också bra att förbereda 
sig på inför ett anmälningsmöte med socialtjänsten. 

I bilagan har vi inkluderat en sammanställning av relevanta risk- och skyddsfaktorer. An-
vänd gärna stödmaterialet om du behöver läsa mer om våldsbejakande extremism och risk- 
och skyddsfaktorer.

Tips på frågor om oron att besvara i orosanmälan

• Varför är du orolig för individen?
• Hur länge har du varit orolig för individen?
• Vad är det individen gör och/eller uttrycker?
• Kan du ge exempel på specifika incidenter eller händelser?
• Ger individen uttryck för en specifik världsbild och ideologi? Om ja, vilken?  

Hur tar den sig uttryck? 
• Vet du om individen är medlem i en våldsbejakande extremistisk grupp eller  

organisation? Om ja, vilken?
• Sympatiserar individen med extrema grupper eller organisationer? Om ja, vilka?
• Uttrycker individen sympati för våldshandlingar och/eller förespråkar våld?  

Om ja, är det allmänt riktat eller riktat mot specifika grupper av människor? 
• 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? 
• Använder individen symboler eller andra uttryck av tillhörighet med en specifik grupp 

eller ideologi? 
• Besöker och/eller hänvisar individen till specifika sidor på internet med extrema  

åsikter? 
• Finns det händelser i samhället och/eller i världen som individen har nämnt/refererat 

till? T.ex. våldsdåd, samhällsförändringar, konflikter, mediala händelser. 
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Tips på frågor om individens livssituation
 
• Hur upplever du individens livssituation i stort? 
• Hur är individens familjesituation? 
• Finns det positiva krafter (t.ex. familjemedlemmar, partner, vänner, lärare, chefer/kol-

legor) i individens liv? Om ja, vilka? 
• Finns det destruktiva krafter (t.ex. familjemedlemmar, part-ner, vänner, lärare, chefer/

kollegor) i individens liv? Om ja, vilka?
• Vet du om individen har några speciella fritidsintressen? 
• Finns det andra viktiga personer som bryr sig om individen? T.ex. föräldrar, tränare, 

lärare, vän, kollega, partner. 
• 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?

• Om individen har varit med om jobbiga händelser, har förändringen i individens bete-
ende uppkommit i samband med dessa händelser eller fanns det tecken sedan tidigare? 

Tips på frågor om andra personer runt individen och orosanmälan

• Har ni varit i kontakt med andra yrkesverksamma gällande individen? Om ja, vilka? 
• Känner du till andra som också är oroliga för individen?  

Om ja, vad har de uppmärksammat? 
• Har du varit i kontakt med andra myndigheter och aktörer innan du gjort orosanmä-

lan? Om ja, vilka? 
• Har du pratat med individen? Har andra aktörer pratat med individen?  

Om ja, vad har hänt då?
• Har du försökt hantera oron på andra sätt innan du skrev orosanmälan?  

Om ja, vad har hänt då?

11
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Förhandsbedöma oro

Det andra steget i metodstödet är att förhandsbedöma orosanmälan som kommit in. Det är 
socialtjänstens ansvar att genomföra förhandsbedömningar. Under en förhandsbedömning 
kan socialtjänsten enbart kontakta anmälaren och den individ som oron berör. Om det är 
barn eller ungdom kontaktas även föräldrar.

Nedan följer exempel på frågor som är bra att ställa, men ställ också andra frågor, om du 
ser ett behov av det. Titta gärna närmre på metodstödets första steg om du vill ha tips på 
frågor att ställa.

Återkoppla gärna till orosanmälaren för att informera om en utredning inleds eller inte.

 

Urval av frågor från Hantera oro

• Vad är det individen specifikt gör eller utrycker? Ge exempel på specifika händelser. 
• Hur tar sig extremismen uttryck? Vilken världsbild/ideologi?
• Är individen medlem i våldsbejakande grupper/organisationer?
• Utrycker individen sympati för våldshandlingar/terroristattentat?
• Ger personen uttryck för en specifik ”fiendebild” eller pratar om att samhället hotas av 

specifik grupp?
• Använder individen symboler som går att kopplas till specifika ideologier/grupper?
• Besöker eller hänvisar individen till specifika hemsidor med extrema åsikter? Vilka?
• Finns det händelser i världen som individen har nämnt eller refererat till? T.ex. vålds-

dåd, samhällsförändringar, konflikter, mediala händelser. 

Att tänka på
• Utgå ifrån de rutiner som gäller på din arbetsplats.
• Ställ forskande, nyfikna frågor till orosanmälaren och individen.
• Återkoppla gärna till orosanmälaren om beslut tas om utredning eller inte.
• Om du är osäker på vad du kan dela för information med andra myndigheter, 

hör med ditt juridiska ombud.
• Om du är i behov av information från andra myndigheter, kontakta dem.
• Du är varmt välkommen att kontakta oss på CVE om du är osäker.
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Kontakt med orosanmälaren:

Exempel på generella frågor som är bra att ställa är:

• Hur känner du individen? Hur länge har du känt hen? 
• Vad är det som gör att du gör en orosanmälan nu?
• Vilka konsekvenser får individens agerande för individen själv och omgivningen?
• Har du observerat individens beteende eller har andra förmedlat oro till dig? Vilka 

andra?
• Vilka åtgärder har redan tagits kring individen? Pågår det insatser?
• I vilka situationer eller sammanhang fungerar det bra för individen? 
 

Här är några exempel som kan vara bra att ställa om de inte besvaras i orosanmälan: 

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

• Vet du om individen är medlem i en våldsbejakande extremistisk grupp eller organisa-
tion? Om ja, vilken?

• Sympatiserar individen med extrema grupper eller organisationer? Om ja, vilka?
• Uttrycker individen sympati för våldshandlingar och/eller förespråkar våld? Om ja, är 

det allmänt riktat eller riktat mot specifika grupper av människor? 
• Ger individen uttryck för en specifik fiendebild och/eller pratar om att samhället ho-

tas av en specifik fiende? Om ja, vilken? Handlar det om individer eller grupper?  

Kontakt med individen orosanmälan gäller

Anpassa frågorna efter den situation och den person som du möter, samt de rutiner som 
gäller på din arbetsplats för ett första möte med individen. 

Exempel på generella frågor som är bra att ställa:

• Hur uppfattar du oron som vi har beskrivit?
• Vad håller du med/inte med om? 
• Vad tycker du inte fungerar bra i ditt liv just nu?
• Vad tycker du fungerar bra?
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Utreda och bedöma oro och behov

Det tredje steget i metodstödet fokuserar på utredningsfasen. Under utredningstiden har 
socialtjänsten möjlighet att ta kontakt med flera berörda aktörer än den som oron rör. Det 
vill säga med skolan, förskolan, polis, psykiatrin, med flera. Utredningen inleds och ge-
nomförs utifrån rådande lagstiftning och gällande riktlinjer och rutiner. 

Att utreda oro för radikalisering och våldsbejakande extremism kan ibland skapa osäker-
het. Samtalen kan handla om frågor som upplevs som privata och grundlagsskyddade, 
såsom åsikter, ideologisk övertygelse och världsbild.

Att lämna en våldsbejakande miljö är ett stort beslut och kan ibland innebära negativa kon-
sekvenser för individen. Det är därför av stor vikt att ha kunskap om var individen befinner 
sig i denna förändringsprocess. Att använda sig av samtalsmetoden Motiverande samtal 
(MI)  kan hjälpa dig att utforska individens förmåga och möjlighet till förändring. Nyck-
elfaktorer i samtalen är att försöka förstå individens perspektiv genom ett empatiskt och 
reflekterande lyssnande. Undvik att argumentera när individen inte ser någon anledning att 
förändras. Undersök istället varför och fokusera på att stärka individens tro på sin förmåga 
och möjligheten till förändring. 

Nedan följer exempel på frågeställningar som du kan ställa i samtal med individen. Frå-
gorna (öppna och slutna frågor) är indelade i kategorier för att skapa en helhetsförståelse 
av en individs liv och återkopplar till risk- och skyddsfaktorer som är förekommande vid 
radikalisering och våldsbejakande extremism. Som ovan nämnt har vi i bilagan inkluderat 
en sammanställning av relevanta risk- och skyddsfaktorer. Använd stödmaterialet om du 
behöver läsa mer om våldsbejakande extremism och risk- och skyddsfaktorer.

Det är inte nödvändigt att följa frågeställningarna precis i den ordning de står i, utan följ 
utifrån hur samtalet flyter. Frågorna är konstruerade att kunna ställas både till barn/ung-
domar och vuxna. Du kan med fördel komplettera med andra samtalsstöd och/eller check-
listor om du skulle vilja det. Vi kommer ge några förslag nedan.

Tips i samtalet med individen
• Om personen öppnar sig - ställ följdfrågor så gott det går.
• Om personen inte vill berätta - fråga varför.

   

3 Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och be-
handling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna 
William F. Miller och Stephen Rollnick.



Öppningsfrågor

Ställ så många konkreta frågor som du känner att du behöver för att få igång ett samtal. 
Utifrån vad individen svarar kan du välja att hoppa mellan kategorierna av frågor nedan 
och/eller ställa egna frågor direkt i relation till individens berättelse. 

Du kan också direkt vända dig till de tematiska frågorna nedan.

Exempel på öppna frågor att ställa:

• Berätta lite om dig själv. Vem är du?
• Kan du berätta lite om din bakgrund?
• Hur känns det att vara här idag?
• Hur mår du? 
• Vad gör du om dagarna? 
• Kan du berätta lite om din familj/vänner? 

I denna inledande fas kan med fördel verktyget livshjulet användas för att få en visuell 
bild av nuläget. Livshjulet kan hjälpa dig att identifiera vilket område i individens liv ni 
ska börja fördjupa er i. Använd sedan frågorna under respektive område nedan. 

Glöm inte samverka!
• Be om samtycke från individen att kontakta specifika lärare, socialarbetare, 

polis, vänner eller familjemedlemmar. Detta i syfte att få en helhetsbild kring 
individens situation.

• Kontakta andra myndigheter om du behöver mer information.
• Kontakta oss på CVE om du har frågor.

Andra samtalsstöd som kan vara till hjälp: (se stödverktyg)
• Ta stöd av livslinje och/eller livshjulet för att få en övergripande bild över indi-

videns liv.
• Ta stöd av nätverkskarta för att låta individen ge sin bild av situationen.
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Psykisk hälsa

Psykisk (o)hälsa kan vara en riskfaktor för radikalisering och våldsbejakande extremism. 
Det kan vara ett skäl att en individ lockas in i en våldsbejakande miljö. Att få en inblick 
i individens känsloliv är därför viktigt för att förstå den känslomässiga och psykologiska 
betydelse en våldsbejakande miljö eller ideologi kan spela. 

Hur en individ mår är viktigt för att förstå dess livssituation. Psykisk (o)hälsa kan påverka 
hur individen agerar, känner och uttrycker sig. Hur individen mår bör tidigt utforskas ef-
tersom det kan prägla familje- och vänskapsrelationer, utbildning- och yrkesliv, samhälls-
engagemang och världsbild.  

Exempel på frågor att ställa om psykisk hälsa

• Hur mår du? 
• Skulle du säga att du mår bra? Varför/inte?
• Har du känt dig nedstämd under den senaste tiden?
• Har du upplevt mörka tankar? 
• Vad gör du när du mår dåligt? 
• Har du fått hjälp/pratat med en terapeut tidigare i livet? Får du hjälp just nu?
• Har du någon att prata om när du mår dåligt? Vem?
• Hur många dagar den senaste månaden har du upplevt psykiska eller känslomässiga 

problem?

Familj, vänner, bostadsområde och våld

Familj och vänner är centrala delar av en individs liv, oavsett ålder. Nära och stabila re-
lationer inom och utan-för familjen – både med släktingar och med vänner – är inte bara 
betydelsefulla för individens sociala och mentala hälsa, utan kan också spela roll i indivi-
dens radikaliseringsprocess. Det är därför viktigt att utforska dessa kontakter och stärka 
dem under en utredning eftersom de kan vara stöd för individen. De kan också vara möjliga 
riskfaktorer om familjemedlemmar och/eller vänner förespråkar eller är aktiva i våldsbeja-
kande miljöer.  

Det kan vara så att individen upplever att hen inte har några vänner alls och känner sig 
ensam, osynlig och isolerad. Samtliga är riskfaktorer som behöver utforskas närmre. Glöm 
inte bort internets betydelse för individens sociala liv. Många individer – unga som äldre – 
tillbringar stora delar av sitt sociala liv på internet. 

18



19

Bostadssituation och bostadsområde kan skapa möjligheter att prata om (o)trygghet och 
(o)säkerhet. Att utforska hur och var individen bor kan ge en bild över individens vardags-
liv, men också drömmar om framtiden och syn på samhället. Bostadsområdet kan också 
vara en plats där radikalisering sker och våldsbejakande miljöer finns närvarande.

Slutligen har vi  inkluderat en kategori om våld. Erfarenhet av våld kan vara en riskfaktor 
för radikalisering och våldsbejakande extremism. Det kan också ge en inblick i om indi-
viden är en del av kriminella miljöer eller utsatt för kriminalitet. Att utreda detta under 
den här kategorin gör det möjligt att utforska möjliga kopplingar mellan familj, vänner, 
bostadsområde och våld. Ta kontakt med polisen om du skulle behöva mer information 
om ett område eller vill bolla (avidentifierade) uppgifter som kommer upp i samtalet med 
individen. Misstänker du brott bör du alltid kontakta polisen.

Tips! Ta gärna hjälp av nätverkskartan när du ställer frågor om familj och vänner. När 
du ställer frågorna om våld, utforska hur det har varit tidigare i livet och hur det varit den 
senaste tiden (exempelvis senaste 30 dagarna). Under avsnittet våld kan det vara av vikt att 
tillsammans med individen definiera våld. Ta gärna hjälp av Socialstyrelsens definition av 
våld i nära relation.

Exempel på frågor att ställa om familj:

• Berätta lite om din familj. Vilka ser du som din familj?
• Har du en bra relation till din familj? Varför/varför inte? 
• Har du en bra relation med dina föräldrar? Varför/varför inte?
• Har du syskon? Om ja, har du en bra relation med dem? 
• Har du en partner? Om ja, hur länge har ni varit tillsammans?
• Har du egna barn?
• Skulle du vilja ha en egen familj i framtiden?
• Vad betyder familj för dig? 
• Har män och kvinnor olika roller i en familj? Hur ser du på det? 
• Har du upplevt dödsfall i familjen?

Exempel på frågor att ställa om vänner och vänskap:

• Kan du berätta om dina vänner?
• Har du någon som du kan vända dig till? 
• Har du någon nära vän? 
• Hur är din relation till dina vänner?

4 Den här frågan ställs för att börja nysta hur individen ser på könsroller. Som vi ser i stödmaterialet har 
könsroller betydelse för våldsbejakande miljöers ideologier, antingen genom att förespråka traditionella 
könsroller eller avfärda dem. 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/


• Vem är den person du litar mest på?
• Vad är vänskap för dig? 
• Hur vet du om någon är en vän?
• Vad gör du och dina vänner när ni är tillsammans?
• Är internet viktigt för dig för att träffa och umgås med vänner?
• Har du flest vänner på internet eller utanför internet?  

Varför tror du det är på det viset?
• Vem vänder du dig till för att få råd? T.ex. liv, ekonomi, politik, religion, utmanande 

situationer.
• Delar du och dina vänner intressen och/eller hobbyer? 
• Vilken typ av problem diskuterar du mest med dina vänner?
• Vad skulle du aldrig prata om med dina vänner? Varför?

Exempel på frågor att ställa om bostadsområde:

• Var har du vuxit upp? 
• Bor du kvar på samma ställe där du växte upp? 
• Hur länge har du bott där du bor nu?
• Bor du med någon/några eller bor du ensam? 
• Bor din familj nära dig?
• Bor dina vänner nära dig? 
• Trivs du där du bor just nu? Varför/varför inte?
• Hur upplever du ditt bostadsområde? Är det ett tryggt område? Varför, varför inte?
• Vad är det bästa med ditt bostadsområde?
• Vad är det sämsta med ditt bostadsområde?
• Skulle du vilja flytta ifrån ditt bostadsområde? Om ja, varför?
• Var skulle du vilja bo i framtiden? Varför?
• Om du fick förändra ditt bostadsområde, vad skulle du göra? Hur skulle du göra det?

Exempel på frågor att ställa om våld:

• Vad är våld för dig? Definiera våld tillsammans.
• Har du utsatts för våld? Var? Av vem?
• Har du skadats fysiskt eller känslomässigt av en annan person? Var? Av vem?
• Har du blivit utsatt för våld inom familjen?
• Har du upplevt våld inom familjen? Lever du med våld inom familjen idag?
• Har du blivit utsatt för våld av dina vänner?
• Har du förnedrats av andra? Vad betyder förnedring för dig? Har du upplevt dig för-

nedrad av andra?
• Har du fysiskt eller känslomässigt skadat någon annan?
• Har du upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt beteende?
• Har du förnedrat någon annan? Var?
• Har du utsatt/skadat ett djur?20
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Utbildning, yrke och fritidsaktiviteter

När det kommer till radikalisering och våldsbejakande extremism kan arbetslöshet, att inte 
klara av skolan, hoppa av utbildning och att inte ha en meningsfull fritid vara riskfaktorer. 
Det kan skapa en känsla av utanförskap och misslyckande, leda till (eller vara ett resultat 
av) psykisk ohälsa och ekonomiska svårigheter. 

Att klara skolan, ha genomfört eller genomföra en högre utbildning och ha ett menings-
fullt arbete kan också vara skyddsfaktorer i en individs liv. Om det finns oro för radikalise-
ring och våldsbejakande extremism kan dessa fungera som positiva motkrafter i individens 
liv och vara något att bygga vidare på. 

Fritidsaktiviteter kan vara positiva och ge stabilitet i individens liv, men de kan också vara 
riskfaktorer om de gör att individen befinner sig i negativa miljöer. Den här delen kan över-
lappa med individens vänskapsrelationer och samhällsengagemang. 

Exempel på frågor att ställa om individens utbildning:

• Vilken utbildningsnivå har du? Har du avslutat grundskolan och/eller gymnasiet?
• I vilken skola gick du?
• Hur upplevde du din skolgång? Vad tycker du om skolan? 
• Hur är/var din relation till dina klasskompisar?
• Hur är/var din relation till dina lärare? Var det någon lärare du hade en särskild rela-

tion med? Om ja, varför?
• Vilka ämnen gillade du?
• Vilka ämnen tyckte du var tråkiga eller svåra?
• Har du några planer på att studera vidare?
• Gick du eller deltar du i någon yrkesutbildning?
• Gick du eller deltar du i någon universitetsutbildning?  

Om ja, vilken? Varför just den universitetsutbildningen? 
• Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 
• Har du ett drömjobb?
• Var ser du dig om 5 år? 10 år? 

Exempel på frågor att ställa om individens yrkesliv:

• Har du ett arbete? 
• Var arbetar du någonstans? 
• Trivs du med ditt arbete? Varför/varför inte?
• Trivs du med dina kollegor? Varför/varför inte?
• Var ser du dig om 5 år? 10 år? 
• Om individen inte har ett arbete, hur länge har du varit arbetslös? 
• Vill du ha ett arbete?
• Vad skulle du vilja arbeta med? Har du ett drömjobb?



• Varför tror du att du inte har ett arbete? 
• Hur spenderar du dagarna? 
• Hur skulle du vilja spendera dagarna? 
• Vad är en meningsfull sysselsättning för dig? 
• Var ser du dig om 5 år? 10 år?

Exempel på frågor att ställa om fritidsaktiviteter

• Vad tycker du om att göra på din fritid?
• Har du några fritidsintressen? 
• Tränar du någon sport? Om ja, vilken? Hur länge har du tränat? 
• Hur ser en meningsfull fritid ut för dig? 
• Är du aktiv på internet? Vad gillar du att göra? 
• Spelar du några spel på internet?

Samhällsengagemang och världsbild

Som vi nämnde i inledningen kan oro för radikalisering och våldsbejakande extremism 
kännas svårt att prata om. Ett sätt att närma sig de här frågorna är att prata om individens 
samhällsengagemang och världsbild. Undvik dock att ställa direkta frågor om ideologi eller 
ifrågasätta världsbild, eftersom detta riskerar att förstärka individens övertygelse. 

Återigen, glöm inte bort att fråga om engagemang på internet. Att vara aktiv och skriva 
och dela information på internetforum och i sociala medier kan för en del vara en form 
av samhällsengagemang. Det här bygger vidare på betydelsen internet spelar i individens 
sociala liv och är för en del precis lika viktiga som engagemang i fysiska organisationer. 
En del aktörer inom våldsbejakande miljöer är också delvis eller helt baserade på internet.  

Exempel på frågor att ställa om samhällsengagemang och världsbild:

• Vad betyder samhällsengagemang för dig? 
• Vad gör du för att förändra samhället? 
• Hur ser ditt idealsamhälle ut? 
• Hur uppnår vi ett sådant samhälle?
• Finns det hinder i vägen för att uppnå ett sådant samhälle? 
• Vem utgör ett hot? Varför känner du dig hotad av det här?
• Vem litar du på? T.ex. personer, medier, sociala plattformar.
• Varifrån får du dina nyheter? 
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• Vem litar du inte på? 
• Tycker du att det är rätt att utöva våld för att förändra samhället? 
• Vem upplever du bestämmer i Sverige? Vem är den som ytterst bestämmer? T.ex. en 

specifik grupp, Gud eller något annat.
• Finns det några grupper eller organisationer som du sympatiserar med?
• Är du aktiv i några grupper, nätverk eller organisationer just nu? 
• Har du familjemedlemmar och/eller vänner som är aktiva i dessa grupper, nätverk 

eller organisationer?
• Vilken roll spelar internet i ditt samhällsengagemang? 
• Är du aktiv i några forum eller sociala medier? 
• Har du familjemedlemmar och/eller vänner som är aktiva i dessa forum eller sociala 

medier? 

Om individen är aktiv i en extrem grupp och är öppen för att diskutera sitt medlemskap, 
kan du ställa direkta frågor i relation till det:

• Kan du berätta hur du blev medlem i gruppen, nätverket, organisationen? 
• Vad lockade in dig? 
• Vad är det bästa med den gruppen? 
• Hur skulle du beskriva gruppen? Vad vill ni uppnå? 
• Har du alltid velat göra det här?  

Om individen vill lämna gruppen, nätverket eller organisationen kan du ställa direkta frå-
gor i relation till det: 

• Varför vill du lämna gruppen?
• Är det någonting som har hänt?
• Hur kom det sig att du blev en del av gruppen från början?
• Vad är det med gruppen du inte tycker om?
• Vet någon i gruppen om att du vill lämna? 
• Vilket stöd skulle du behöva för att lämna?



Avslutande frågor och nästa steg

För att skapa ett tydligt avslut på samtalet rekommenderar vi att sista delen av samtalet 
läggs på sammanfattning, lärande och att definiera nästa steg. Viktigt att inte individen 
lämnar samtalet mitt i en negativ känsla. Exempel på frågor för att runda av samtalet: 

• Be individen sammanfatta samtalet. Vad har vi pratat om idag?
• Hur upplevde du samtalet? 
• Var tar du med dig från samtalet? Vilka insikter fick du?
• Vad blir ditt nästa steg? När ska du göra detta?
• Vad vill du att vi pratar om nästa gång? 

Reflektionsfrågor till dig som samtalsledare efter samtalet

• Vad var målet med samtalet?
• Hur väl nådde ni målet med samtalet?
• Vad gjorde du som samtalsledare bra i samtalet?
• Vad fungerade mindre bra?
• Vad kan du göra bännu bättre till nästa gång?

Styrkebaserade frågor

Nedan finns exempel på frågor att ställa för att lyfta fram individens styrkor och upple-
velser av positiva händelser i livet. Hur och när frågorna ställs är beroende på hur samtalet 
utvecklar sig. Du som samtalsledare avgör när frågorna passar bäst att användas.  

• Berätta om saker du har gjort som du känner dig stolt över.  
På vilket sätt bidrog du till detta?

• Berätta om positiva saker som hänt i ditt liv.
• Vilket är det lyckligaste ögonblicket i ditt liv?
• Vilket är ditt bästa minne? 
• Beskriv vad du värderar högst hos dig själv. Vilka är dina styrkor?
• Beskriv ditt drömsamhälle om tio år. Hur ser det ut? Vad är annorlunda? Hur har du 

bidragit till att det blivit på detta sätt?
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Genomföra insats

Det fjärde steget i metodstödet fokuserar på genomförandet av insats. Det är socialtjänsten 
som beslutar om insats tillsammans med individen, barnet/den unge och dess vårdnadsha-
vare. Berörda aktörer som ska stötta individen involveras under insatsprocessen. Insatsen 
ska vara konkret och det ska framgå när, var och hur aktiviteten ska ske, samt vilka som 
ska medverka och vem som ansvarar för vad. Insatserna kan vara både på kort sikt och på 
lång sikt beroende på behovet.  

Utifrån uppdraget bryter ni i detta skede ned det övergripande målet med insatsen till del-
mål. Exempel på övergripande mål med insatsen kan vara:

• Stärka individens motivation och möjlighet till positiv förändring.
• Reducera/minska risk och oro för radikalisering. Om individen är involverad i en 

våldsbejakande miljö kan det handla om att stärka relationer utanför miljön, till ex-
empel genom andra sociala relationer, utbildning, arbete eller fritidsaktiviteter. 

• Stärka individens motståndskraft inför negativa påverkningar. Det kan innebära att 
tillhandahålla verktyg som hjälper individen att hantera vardagssituationer och kon-
flikter. 

Nedan följer exempel på frågor att ställa vid det första mötet med individen, samt frågor att 
ställa vid varje möte. Använd gärna motiverande samtal, coachande förhållningssätt eller 
andra stöd som skapar positiv delaktighet och förändring framåt.

Andra samtalsstöd att använda (se stödverktyg)
• Här kan du med fördel använda livshjulet för att se vilket område som indivi-

den vill börja med i insatsen. Om detta är gjort sedan tidigare kan ni fortsätta 
arbeta igenom de olika livsområdena.

• Nätverkskartan kan användas för att på ett tydligt och enkelt sätt få en över-
blick över hela det sociala nätverk som finns runt individen.

• GROW-modellen kan användas för att skapa en struktur och riktning i varje 
samtal. 

Att tänka på
• Använd gärna en tidslinjeoch whiteboard när ni formulerar mål på vägen.
• Längden på insatsen varierar beroende på individens behov, men räkna med 

5-10 samtal á 1 - 1,5 timme.
• Avsätt gärna två timmar för det första uppstartsmötet.
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Exempel på frågor att ställa vid uppstartsmötet med individen:

• Vad i din nuvarande livssituation är du minst nöjd med? 
• Vad tycker du fungerar bra i ditt liv just nu?
• Om du tänker dig sex månader – ett år framåt i tiden och du har nått dit du vill med 

ditt liv just nu, vad har då hänt?
• Vad behöver hända på vägen (delmål) för att du ska nå dit du vill?
• Vilka hinder finns i vägen för dig att komma till ditt önskade läge?
• Vilka styrkor/resurser har du som hjälper dig att nå ditt önskade läge?
• Vilka skulle effekterna bli för dig om du når ditt önskade läge?

Exempel på frågor att ställa vid varje samtal (utifrån GROW-modellen)

• Hur har det gått sedan vi träffades sist? 
• Vad vill du fokusera på idag? 
• Varför är detta viktigt för dig? 
• Vad vill du få med dig från dagens möte? 
• Hur ser din situation ut just nu?
• Vilka valmöjligheter/alternativ/lösningar ser du?
• Vad har du provat tidigare?
• Vad hindrar dig? Hur hanterar du hindren?
• Vilka personliga styrkor har du?

Exempel på frågor att ställa i slutet av samtalet:

• Vad har vi pratat om idag? 
• Vilka är dina insikter/lärdomar?
• Vad kommer du att göra annorlunda efter vårt samtal i dag?
• Vad blir ditt nästa steg?
• När ska du göra detta?
• Är det någon som behöver känna till/involveras i dina planer?
• Vilket stöd kommer du att behöva från andra? Hur ska du göra för att säkra detta?
• Hur säker är du på att du kommer att göra detta – på en skala från 1–10?
• Vad vill du att jag följer upp nästa gång vi ses?
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Följa upp

Sista delen i metodstödet är att följa upp de individuella mål som har formulerats i insatsen, 
samt hur väl dessa mål har uppnåtts. Avstämningar och uppföljning med individen sker re-
gelbundet under insatstiden. Vid avslutad insats finns olika metoder att använda som mäter 
förändring. Använd de uppföljningsmetoder som är implementerade i din kommun. 

Ett exempel på en skala för att mäta förändring för barn och unga finns i ”Metodstöd för 
BBIC (Barn behov i centrum)”. 5

• Positiv förändring och målet uppfyllt
• Positiv förändring men målet inte uppfyllt
• Ingen förändring
• Negativ förändring

En viktig del i uppföljningen är att ta reda på vad individen själv arbetar vidare med i var-
dagen och om det finns ytterligare behov av stöd. Förutom att upprepa och sammanfatta 
målet med insatsen kan följande frågor ställas:

• Hur väl har vi nått målet? 
• Vad har fungerat bra?
• Vad har fungerat mindre bra?
• Vilka är dina största insikter/lärdomar efter dessa samtal? Vilka resultat/nytta i din 

vardag kan du se?

5 Metodstöd för BBIC kan läsas i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida.

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/barn-och-unga/barn-och-unga-i-socialtjansten/barns-behov-i-centrum/material/


Stödverktyg

1. Risk- och skyddsfaktorer
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Riskfaktorer

Individuella

1. Ålder och kön 

2. Tidigare erfarenheter av våld, 
övergrepp och kriminalitet 

3. Psykisk ohälsa och psykiatriska 
diagnoser 

4. Arbetslöshet 

5. Inte klara av skolan eller högre 
utbildning

Kontextuella

1. Känsla av social och politisk 
marginalisering och exkludering 

2. Destruktiva familjerelationer 

3. Väner och bekanta som är akti-
va i våldsbejakande miljöer 

4. Avsaknad av sociala relationer

Skyddsfaktorer

Individuella

1. Framgång i skolan, utbildning 
och arbete 

2. Förmåga till kritiskt och kom-
plext tänkande 

3. Positiv självkänsla, ett sunt 
självförtroende och empatisk 
förmåga

Kontextuella

1. Trygga familjerelationer 

2. Nära och stabila relationer ut-
anför familjen 

3. Bra förebilder i närområdet
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2. Livshjulet

Livshjulet är ett verktyg som kan användas för att skapa en visuell bild av ett nuläge. 
Livshjulet, även kallat livskompassen används till exempel inom ACT (Acceptance Co-
mittment Therapy). Detta verktyg kan användas i olika delar av processkartan. I början av 
utredningen, vid utformning av uppdrag och under insats.  

Exempel på ett livshjul

Genom att analysera nuläget med hjälp av livshjulet blir det lättare att få syn på var det 
”skaver” och vart obalanserna är i livet. När ni tillsammans har identifierat vilken eller 
vilka delar i livet som individen vill börja titta närmare på kan du ta hjälp av frågebatte-
riet i metodstödet. När detta är gjort kan livshjulet användas för att skapa en riktning och 
identifiera mål – både på kort och lång sikt. Statens institutionsstyrelse (SiS) har i sitt sam-
talsstöd vid våldsbejakande extremism, använt livskompassen för att formulera mål inom 
olika livsområden. 

Avsätt 2 timmar till första delen/analys av nuläget, eller dela upp i olika samtal. 



Instruktioner

1. Dela in livshjulet i olika bitar
Varje ”tårtbit” representerar en del av livet. Individen väljer själv vilka delar. Till exempel 
familj, skola, hälsa, relationer, ekonomi och fritid.

2. Hur nöjd är individen med varje del i dag?
Hur upplever individen detta område idag (0= inte alls bra, 10 utmärkt). Använd mallen på 
nästa sida och färglägg enligt skattningen. Ju längre ut mot yttre gränsen, desto nöjdare. 

3. Se på helheten - hur ser livshjulet ut just nu?
Vilka delar är i obalans? Vad påverkar vad? Om individen exempelvis sätter en låg skattning 
inom ”Familj” kan ni med fördel använda nätverkskartan för att se vilken betydelse, positiv 
som negativ olika personer har i individens liv. 

4. Fundera över önskat läge
Gå systematiskt igenom alla tårtbitarna och låt individen skriva ned tre konkreta exempel 
på önskat läge för varje område.
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Exempel på mål inom olika livsområden
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5. Vilken del i livshjulet är viktigast för individen att börja med?
Låt individen själv bestämma vilken del av livshjulet ni arbetar vidare med. Använd gärna 
frågorna under utredningsdelen i metodstödet för att fördjupa det område individen valt. 

Frågor till individen
• Hur ska du nå till ditt önskade läge? 
• Vilka förändringar behöver du göra på vägen dit? 
• Vilka styrkor har du?
• Vad hindrar dig från att nå dit du vill?
• Vem kan hjälpa dig? 
• Vad kan du redan idag börja göra annorlunda?



Exempel på en livslinje för en ungdom på 16 år

 

3. Livslinje

 

Instruktion: Låt oss rita din livslinje (om individen vill kan hen rita), vi börjar med när 
du föddes (rita in det datumet på linjen långt till vänster). Fortsätt rita/skriva in viktiga 
händelser under livet fram till idag - händelser i familjen, var individen har bott, när in-
dividen har flyttat, händelser kring skolgång, eventuella sjukdomar och så vidare.

Källa: Statens institutionsstyrelse
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4. Nätverkskarta

 

Källa: Statens institutionsstyrelse
 

(grannar, vänner)

Exempel på mål inom olika livsområden
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5. GROW-modellen

GROW-modellen är ett verktyg som kan användas för att strukturera upp samtalet och 
ge en tydlig mall av frågor att följa. Att strukturera upp samtalet hjälper till att hålla 
samtalet igång och föra det framåt. Det förhindrar även att man försvinner in på icke 
relaterade spår. Här beskrivs tre av de varianter som finns av GROW-modellen.

GROW Grow är ett engelskt ord som betyder växa. Coachingens ändamål är just att 
hjälpa klienten växa och utnyttja sin kapacitet bättre. En modell som ofta används i sam-
band med coaching är GROW.

 G Goal (Mål)    Sätt upp mål för samtalet och på lång sikt

 R Reality (Verklighet/nuläget)  Utforska nuläget

 O Options (Val)    Alternativa strategier

 W When, Whom, Will (När, vem, vilja) Tidsättning, behovsbeskrivning & motivation  

Källa: ICF Sverige 
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