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Lokal motståndskraft mot radikalisering 

Hur samverkan mellan civilsamhälle och det offentliga kan 

stärkas och på så vis förbättra samhällsskydd och beredskap 

 

 

 

 
Krisberedskap har traditionellt förknippats med offentliga 
aktörers beredskap inför exempelvis översvämningar, 

stormar och skogsbränder. Numera omfattar 

krisberedskapen även social oro och radikalisering. 
Dessutom förväntas flera andra aktörer – däribland 
civilsamhället – bidra till att stärka samhällets 
krishanteringsförmåga. I projektet undersöks hur aktörer 
på det lokala planet kan samverka för att förbättra 

motstråndskraften mot radikalisering. 
 
Många upplever att radikalisering och religiös våldsbejakade 

extremism kräver brådskande åtgärder. Det saknas dock tydlig 

vägledning för hur olika aktörer ska arbeta. Mycket av det 

pågående arbetet i Sverige utgår från en nationell nivå. Flera av 

åtgärderna utgår ifrån ett preventivt och brottsbekämpande 

perspektiv. Det finns ett stort behov av studier som tar ett tydligt 

lokalt perspektiv. Att skapa motståndskraft mot radikalisering 

handlar inte enbart om brottsprevention utan också om att öka 

lokalsamhällets motståndskraft mot negativa processer genom att 

främja demokrati och mänskliga rättigheter.  

 

Att förstå lokal motståndskraft 

Projektets syfte är att utifrån ett krisberedskapsperspektiv förstå lokal 

motståndskraft för att motverka radikalisering och religiös 

våldsbejakande extremism. Vårt fokus är radikaliserade miljöer, 

civilsamhälle och lokala offentliga aktörer; av särskilt intresse är 

interaktionen dem emellan.  

 

Projektets mål är att utgöra en viktig kunskapskälla när kommuner i 

sitt risk- och sårbarhetsarbete arbetar med hotet från våldsbejakande 

extremism. Kommuners arbete sker i stor utsträckning genom 

samverkan med andra aktörer som socialtjänst, lokal polis, hälso-

sjukvård och skola, dessa utgör därför också viktiga målgrupper. 

Slutligen är olika aktörer i civilsamhället också självklara målgrupper 

för projektets resultat.  

 

Tre delstudier 

Projektet omfattar tre delstudier som utgår från varsin forskningsfråga 

1) Hur kan radikalisering kopplad till religiös extremism analytiskt 

förstås, och hur kan motståndskraft i en kontext av radikalisering 

förklaras? 2) Hur upplever civilsamhällets aktörer 

radikaliseringsproblematiken och vilka processer finns för att skapa 

motståndskraft? 3) Vilka former för dialog behövs för att stärka 

samverkan mellan offentliga aktörer på lokal nivå och civilsamhället?  
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Tillsammans utgör de tre studierna en grund för praktisk 

kunskapsöverföring till olika aktörer med relevans för samhällsskydd 

och beredskap.  
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