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Hur fungerar våldsbejakande miljöer?  

 

Vi behöver mer kunskap om hur kriminella, religiösa eller 

ideologiska våldsbejakande miljöer fungerar. Varför söker 

sig människor till sådana rörelser? Hur uppstår dessa 

miljöer och hur samspelar de med varandra? Det är två 

frågor som forskare ska studera i ett femårigt projekt.  

Varför söker sig människor till våldsbejakande miljöer? 

Möjligheterna att förebygga och begränsa våldsbejakande miljöer 

(kriminella, ideologiska eller religiösa) förutsätter kunskap om 

orsakerna till varför individer söker sig till dessa miljöer och hur 

miljöerna uppstår, upprätthålls och samspelar med varandra.  

 

Forskningsresultat i det förebyggande arbetet 

En central fråga är hur våldsbejakande miljöer uppstår och utvecklas 

över tid, samt vilken social funktion radikala idéer och våldsutövning 

har för formeringen av grupperingar inom dessa miljöer. Vi strävar 

efter att identifiera både mekanismer som förklarar formeringen av 

våldsbejakande grupper och kritiska faktorer i den process som leder 

individen in i sådana miljöer. Eftersom projektet syftar till att 

identifiera riskfaktorer på individ- och organisationsnivå skapas en 

naturlig referenspunkt för policyrekommendationer om prevention och 

stärkt samhällsberedskap. Ambitionen är att forskningsresultaten ska 

komma till användning i förebyggande arbetet mot våldsbejakande 

miljöer. 

 

Fem frågeställningar 

Projektet analyserar unika kvantitativa och kvalitativa data med syfte 

att besvara fem centrala frågeställningar: 

 Hur organiseras våldsbejakande miljöer? 

 Vilken organiseringsgrad och växelverkan finns det mellan olika 

våldsbejakande miljöer? 

 Hur ser den antisociala karriären ut för de individer som ingår 

eller har ingått i våldsbejakande miljöer? 

 Vilka faktorer har betydelse för inträde, utträde, tillfälligt 

avbrott och upphörande av antisociala karriärer inom 

våldsbejakande miljöer? 

 Vilka riktlinjer och insatser bör formuleras och initieras för att 

öka samhällets motståndskraft och skydd mot våldsbejakande 

miljöer?  

 

Projektet startade i april 2016 och beräknas vara slut i december 

2020. 
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Våldsbejakande miljöer 

Olika ideologier, organisationer och 

grupper som förespråkar våld som 

metod. Sådana miljöer återfinns 

exempelvis inom den yttersta 

politiska högern och vänstern, inom 

religiösa extremiströrelser och inom 

kriminella gäng.  

 

Antisociala karriärer 

Livskarriärer som präglas av 

upprepad kriminalitet, ofta i en social 

kontext som präglas av 

marginalisering och utanförskap i 

relation till det övriga samhället. 
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