
Ladda ner eller beställ publikationen Våldsbejakande  
extremism – Stöd för socialtjänstens arbete med barn  
och unga vuxna:  
www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-2

Här beskrivs hur socialtjänsten kan arbeta för att  
förebygga, upptäcka, utreda och ge insatser till  
barn och unga vuxna som involverats eller riskerar  
att involveras i våldsbejakande extremism. 

Socialstyrelsen arbetar även med material som  
syftar till att tydliggöra hur socialtjänsten i din  
kommun kan arbeta. 

Materialet finns tillgängligt under senhösten 2017.

Läs mer på: www.socialstyrelsen.se/valdsbejakandeextremism Hur kan socialtjänsten  
arbeta med barn  
och unga vuxna och  
våldsbejakande extremism?
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Socialtjänstens arbete med barn och  
unga vuxna – våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism är ett allvarligt problem  
för samhället som helhet och för individen som involverats 
eller riskerar att involveras. 

Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande 
högerextremistiska vit maktmiljön, den våldsbejakande  
vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande 
islamistiska extremistmiljön. 

Fokus för socialtjänsten är att stödja individen utifrån dennes sär-
skilda behov och förhindra att han eller hon dras in i destruktiva 
miljöer.  Utgångspunkten är att socialtjänsten ska kunna använda 
de arbetssätt och de former för samverkan som redan finns. 

Socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna och vålds- 
bejakande extremism kan sammanfattas i ökad medvetenhet  
och stärkt samverkan vid alla insatser. 

Förebygga och upptäcka
Ett grundläggande steg för att kunna arbeta med barn och unga 
vuxna som är eller riskerar att bli indragna i våldsbejakande  
extremism är att känna till vilka strömningar som finns i närområdet,  
vilka grupperingar som är aktiva, var de håller till, viktiga 
mötesplatser där barn och unga vuxna kan tänkas rekryteras.

Utreda
Grundfrågan vid utredning av ett barn som misstänks ha dragits 
in i våldsbejakande extremism eller som riskerar att bli det, är 
densamma som vid andra barnutredningar: Har barnet behov  
av skydd eller stöd och hur kan det i så fall tillgodoses?

Insats
Socialtjänsten kan ge insatser i såväl öppna former som i form 
av placering utanför hemmet, både enligt SoL och LVU.  
Socialtjänsten kan också erbjuda råd och stöd som service. 
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