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Sammendrag 

Denne masteroppgaven er en komparativ analyse av forebyggingsstrategiene i 

handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme av henholdsvis regjeringene 

Stoltenberg II og Solberg, samt konteksten handlingsplanene oppstår i fra perioden 2010 til 

2019. Oppgaven benytter seg av flere teoretiske rammeverk for å belyse denne utviklingen og 

streber etter å forklare likheter og forskjeller både mellom handlingsplanene selv, og 

konteksten de oppstår under i Stortinget. Radikalisering forstås som en prosess der en person i 

økende grad aksepterer bruken av vold for å nå sine mål. Voldelig ekstremisme forstås 

deretter som aktiviteten til individer som aksepterer bruken av vold for å oppnå sine 

ambisjoner. Oppgaven benytter seg av Ingrid Sahlins kriminalitetsforebyggingsmodell i sin 

analyse over forebyggingsstrategier som er benyttet overfor det som oppfattes som 

«problemet» radikalisering og voldelig ekstremisme i handlingsplanene. Analysen viser at 

begge handlingsplanene prioriterer effektiviseringstiltak i sine respektive 

forebyggingsstrategier, der økt kunnskap om fenomenet og effektivisering av institusjonene er 

gjeldende.  

Oppgaven viser at norsk ekstremismeforebygging baserer seg på oppfattelsen om at 

årsaksmekanismene som fører til rusavhengighet, kriminalitet og voldsatferd i stor grad er de 

samme som fører til en radikaliseringsprosess. Oppgaven støtter dette perspektivet og viser til 

at forebyggingsstrategiene i lang grad baserer seg på prinsippet om at velferdsstatens 

verktøykasse og sikkerhetsnett i stor grad er egnet til å håndtere radikalisering og voldelig 

ekstremisme. Derimot oppstår det et veiskille i bekjempelsen av «problemet» når 

forebyggingsstrategiene diskuteres i Stortinget. Gjennom tematisk analyse av 

handlingsplanene selv, og konteksten de oppstår i Stortinget, viser oppgaven at 

forebyggingsstrategiene vektlagt går mellom det generelle og det inkluderende, og det 

spesifikke og kontrollerende. Når fenomenet radikalisering og voldelig ekstremisme 

diskuteres i generelle termer, uten en spesifikk trusselaktør anses fenomenet gjennom et 

integrasjonsperspektiv der arbeids- og utdanningsfremmede tiltak for å forhindre utenforskap 

er løsningen. Derimot når fenomenet diskuteres tilknyttet spesifikke aktører, anses fenomenet 

gjennom et sikkerhetsperspektiv der løsningen finnes i sikkerhetspolitikkens repertoar. 

Regjeringene har invitert til et bredt samarbeid i sin kamp mot fenomenet og flere aktører har 

påtatt seg ansvaret. Derimot oppstår det utfordringer i forebyggingsarbeidet tilknyttet 

ansvarsavklaringer, definisjoner på problemet, samkjøring av strategier og vektleggingen av 

de langsiktige og byggende tiltakene, og de kortsiktige og repressive tiltakene.  
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Kapittel 1. Innledning 

Tema og problemstilling 

 

«Norge er et av de tryggeste land i verden. Å skape sikkerhet og trygghet for befolkningen er 

grunnleggende for enhver regjering. De som vil bruke vold og terror skaper utrygghet og 

frykt, og skal bekjempes og straffeforfølges.» 

 

Gjennom en analyse av de to handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme 

sikter denne masteroppgaven å belyse forebyggingsstrategiene til regjeringen Stoltenberg II 

og Solberg, samt hvordan disse forebyggingsstrategiene blir diskutert i Stortinget. Studiet 

baserer seg på handlingsplanene fremlagt av de to regjeringene og følger planene gjennom 

stortingsmeldinger, interpellasjoner og spørretimer fremlagt i Stortinget.  

 

Masteroppgaven handler i stor grad om forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme. Begrepet «forebygge» forstås her som handlinger med formål å forhindre en 

negativ utvikling, eller at et uønsket problem oppstår.1 I sin enkleste form handler forebygging 

om å bygge opp barrierer eller tilrettelegge for hindringen av en forventet uønsket aktivitet. 

Lid & Heierstad utdyper hvor omfattende begrepet og viser til at forebyggende arbeid er svært 

elastisk og inkluderer både muntlige og fysiske handlinger, teknologiske og fysiske hindre, og 

omfavner både enkeltindividet og samfunnet generelt.2 Forebygging kan skilles mellom smal 

og bred definisjon. Eksempelvis tar den smale tilnærmingen for seg å redusere kriminalitet, 

mens den brede tar sikte på å utjevne sosioøkonomiske og holdningsmessige forhold3. 

Utfordringen ligger å finne et produktivt samspill mellom de ulike kortsiktige og langsiktige 

perspektivene på forebygging.4 Formålet er å bygge ned individforutsetningene for negativ 

utvikling og støtte oppunder tiltak som ansees som positiv for samfunnet.5 Dette gjør 

forebygging om til et positivt ladet begrep som øker dens legitimerende kraft.6  

 

 
1 Lid, et al, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 59 
2 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 27 
3 Ibid., 28 
4 Ibid., 28 
5 Ibid., 27 
6 Lid, et al, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 60 
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Regjeringens handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme skiller seg markant 

ut på flere områder som gjør det til interesse for en studie. For det første er det regjeringens 

offisielle plan mot tematikken radikalisering og voldelig ekstremisme og legger rammene for 

det praktiske arbeidet rundt det. For det andre oppstod de to handlingsplanene i forskjellige 

kontekster. Regjeringen Stoltenberg lanserte den første planen i 2010, ett år før Norge skulle 

oppleve sitt første terrorangrep, nettopp som et resultat av en radikaliseringsprosess med 

voldelig ekstremisme som sin ytterste konsekvens. Regjeringen Solbergs handlingsplan ble 

derimot unnfanget etter et regjeringsskifte med annen politisk oppfatning og ståsted, men også 

etter terroranslaget, 22. juli-kommisjonens arbeid, og begynnelsen på masseutstrømming av 

norske Syriafarere til terrororganisasjonen IS. Dette gjør regjeringens handlingsplaner til en 

gylden rød tråd å følge i det forebyggende arbeidet rundt radikalisering og voldelig 

ekstremisme. Gjennom å følge handlingsplanene gjennom tid og rom dannes dermed et bilde 

av hvordan myndighetene både har forholdt seg til problematikken, og hvordan dette 

problemet «radikalisering og voldelig ekstremisme» skal løses.  

 

Hovedproblemstillingen masteroppgaven forsøker å besvare er: Hvilke forebyggingsstrategier 

er benyttet av handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og i hvilke 

kontekster oppstår de under i tidsrommet 2010-2019? Denne hovedproblemstillingen skaper 

flere nærliggende underspørsmål: Hva vektlegges av handlingsplanene, og skiller denne 

prioriteringen seg når forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme blir diskutert 

tilknyttet handlingsplanene i Stortinget? Har det vært en endring over tid i prioriteringer av 

tiltak og konteksten handlingsplanene oppstår i, og kan denne endringen forklares? 

 

 

Avgrensning 

«Å forske innebærer å velge» sier historikeren Knut Kjeldstadli.7 Utvalget er for stort og 

innstillingen global og total, der alt skal med blir lite fruktbart. Utvalget er dermed begrenset 

og inkluderer kun stortingsmeldinger, interpellasjoner og spørretimer fra Stortinget som 

omhandler handlingsplanene spesifikt, samt handlingsplanene selv. Samtidig må en og være 

klar over at med en slik avgrensning og selektering av utvalg eksisterer og muligheten for at 

 
7 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, 47 



3 

 

noe vi har oversett i utvalget kan ha en avgjørende forskjell for konklusjonen og 

målesikkerheten8.   

 

For å besvare problemstillingen på en fruktbar måte vil dermed oppgaven i andre kapittel 

analysere selve handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme og utforske 

likheter og ulikheter i valgt forebyggingsstrategi. Deretter vil disse handlingsplanene følges 

gjennom interpellasjoner, stortingsmeldinger og den muntlige spørretimen i Stortinget i 

kapittel tre, og se hvilke forebyggingsstrategier som vektlegges i de tilhørende debattene i 

Stortinget. Handlingsplanene og debatten rundt vil dermed legge grunnlaget for diskusjonen i 

hvordan «problemet» radikalisering og voldelig ekstremisme skal bekjempes i kapittel fire.  

 

Masteroppgaven analyserer et samtidshistorisk fenomen. Den norske regjeringenes to 

handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme og konteksten de oppstår i 

Stortinget. Ettersom den første handlingsplanen oppstod i 2010, og den andre i 2014 er 

oppgavens tidshorisont begrenset til perioden 2010 til 2019. På grunn av datautvalgets 

potensielle omfang er også analysen begrenset kun til handlingsplanene selv og debatten i 

Stortinget tilknyttet selve handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Dermed omfatter ikke oppgaven debattene som omhandler radikalisering og voldelig 

ekstremisme generelt.  

 

Norsk ekstremismeforebygging 

Ved slutten av det forrige århundret var det en økende erkjennelse av den suverene stats 

begrensning som kriminalitetskontrollør.9 Staten, der innunder politiet, kan ikke stå alene som 

aktører i det forebyggende eller kontrollerende arbeidet. Et større samarbeid kreves derfor 

mellom myndighetene og det resterende samfunnet i utførelsen av oppgavene.10 Norges første 

handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, Felles trygghet – Felles ansvar, 

legger opp til en tverrsektoriell handlingsplan der det forebyggende arbeidet ikke kan 

gjennomføres av offentlige myndighetspersoner alene.11 Handlingsplanen baserer seg på 

grunntanken at forebyggingsarbeidet skal bygge på åpne, demokratiske og allment aksepterte 

virkemidler, og skal involvere kulturelle, religiøse organisasjoner, samt både minoritetsmiljøer 

 
8 Ibid., 276  
9 Ibid., 37 
10 Ibid., 37 
11 Regjeringen, Felles trygghet, felles ansvar, 7 
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og lokalmiljøet.12 I den nye handlingsplanen lansert fire år senere, Handlingsplan mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme, fortsetter dette perspektivet, og planen legger til 

grunn at tidlig forebyggende innsats er et ansvar som hviler på flere aktører.13 Både den 

opprinnelige handlingsplanen, samt den nye, inviterer derfor til et bredt samarbeid og 

involverer flere aktører i tillegg til offentlige myndighetspersoner i det forebyggende arbeidet. 

 

Ifølge ekstremismeforskerne Stian Lid og Geir Heierstad baserer norsk 

ekstremismeforebygging seg på to sentrale grunnpilarer: Det skal bygges på allerede 

eksisterende kriminalitetsforebyggende arbeid, og arbeidet er nærmest konsekvent offentlig 

initiert, styrt og gjennomført.14 Under denne tilnærmingen er den rådende oppfatningen om at 

generelle velferdsordninger i stor grad er egnet for å forebygge kriminalitet og 

radikalisering.15 Ofte er ikke kriminalitet eller radikalisering hovedformålet med mange av 

tiltakene, men generelle velferdsordninger som fremmer inkludering innen arbeid og 

utdanning, og helse- og omsorgstjenester ansees som forebyggende arbeid både overfor 

kriminalitet og en potensiell radikaliseringsprosess.16 Hovedstrategien til myndighetene har 

ifølge Lid & Heierstad vært å gi betydelige ressurser og kompetanse til offentlige institusjoner 

og ansvarliggjøre disse aktørene i det forebyggende arbeidet.17 Oppgavens analyse av de to 

handlingsplanenes tiltak og forebyggingsstrategier støtter denne oppfatningen, der felles for 

begge planene er at en stor majoritet av tiltakene er rettet inn under det som omtales som 

effektiviseringstiltak, tiltak som har som mål å effektivisere institusjonene og samarbeidet der 

imellom.  

 

Den ytterste konsekvensen av radikalisering og voldelig ekstremisme er terror.18 I nyere tid 

har terrorbekjempelse i større grad blitt et spørsmål om forebygging, og metodene for å 

bekjempe terror utvikler seg i større grad tilnærmet lik den brukt overfor kriminalitet19. 

Ekstremismeforsker Tore Bjørgo argumenterer for at terrorisme må ses og forstås som en 

form for alvorlig kriminalitet.20 Et vesentlig argument for Bjørgo er at ingen enkeltstående 

forebyggende tiltak eller forebyggingsaktører kan redusere problemet tilstrekkelig alene, og 

 
12 Ibid., 7 
13 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 7 
14 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 32-33 
15 Ibid., 34.  
16 Ibid., 34 
17 Ibid., 34 
18 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 7 
19 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 27 
20 Bjørgo & Gjelsvik, Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 205 
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en satsting på få repressive tiltak ofte vil skape voldsomme og negative konsekvenser21. 

Forebygging av kriminalitet er også en sosial affære. Det er sosialt definert, begått, og utløser 

en sosial reaksjon.22 En effektiv tilnærming til problemet krever en helhetlig strategi som 

vektlegger både myke og harde forebyggende tiltak.23 En erkjennelse i den opprinnelige 

handlingsplanen er at arbeidet ikke kan hvile på polisiære tiltak alene.24 I den gjeldende 

handlingsplanen blir forebygging fremstilt i et bredt perspektiv som skal fremme deltakelse, 

integrering og likestilling i samfunnet, og tiltakene skal bygge opp under dette.25 Begge 

handlingsplanene legger dermed opp et bredt spekter av både repressive tiltak, og tiltak som 

skal bygge opp under individets forutsetninger for positiv utvikling.  

 

Hvordan man definerer forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er avgjørende 

for hvem som har ansvaret for forebyggingen og dens utforming.26 En utfordring tilknyttet 

handlingsplanene har vært at de begge legger til grunn en begrepsdefinisjon som nærmest 

utelukkende forbinder begrepene radikalisering og ekstremisme opp mot voldsbruk. Filosof 

og ekstremismeforsker Lars Gule demonstrerer, ironisk nok, hvordan regjeringen velger å 

definere ekstremisme på er de selv omfattet av egen definisjon som ekstremister.27 Der både 

handlingsplanene ønsker å invitere til en bred forebyggende aksjon peker definisjonene 

regjeringene har lagt til grunn derimot mot en vektlegging av det strafferettslige. I sin reneste 

form gir begrepsdefinisjoner oss muligheten til å identifisere fenomener for økt innsikt og 

forståelse. I beste fall gir begreper oss et grep til virkeligheten28. I en mer praktisk form er 

derimot regjeringens definisjonsbruk toneangivende for det faktiske arbeidet. At regjeringen 

vektlegger voldsutøvelse fremstår ikke som unaturlig ettersom det utfordrer det statlige 

monopolet på voldsbruk. Derimot kan det være problematisk ettersom det kan hindre innsats 

på andre områder, som inkluderingsarbeid og holdningsarbeid som fremmer liberale verdier 

overfor utsatte og stigmatiserte grupper i risikosonen.29 En naturlig bekymring blir da om det 

forebyggende arbeidet ikke utelukkende blir politiets ansvar, og hvor skal da kommunene 

eller de andre aktørene invitert til forebyggingsdugnaden slippe til? 

 

 
21 Ibid., 212 
22 Lid, et al, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 61 
23 Bjørgo & Gjelsvik, Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 212 
24 Regjeringen, Felles trygghet, felles ansvar, 7 
25 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 7  
26 Lid, et al, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 61 
27 Dagbladet, Regjeringens definisjoner av radikalisering gjør oss alle til voldelig ekstremister.  
28 Ibid.  
29 Lid, et al, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 46  
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En rapport om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene, 

utarbeidet av OsloMet, tar for seg denne problemstillingen og viser at nesten paradoksalt 

ligger svaret i hva kommunene selv definerer som forebyggingsarbeid. Ved at kommunene 

fokuserer på det generelle forebyggende aspektet, fremfor hva som skal forebygges, kan 

kommunene og andre aktører dermed koble seg på med sosialintegreringsarbeid.30 Da kan 

kommunene bidra med innsats rettet mot sosioøkonomiske utfordringer, helsemessige og 

personlige livsutfordringer. Dette gjør at velferdsstatens sikkerhetsnett dermed blir en viktig 

aktør i det forebyggende arbeidet. Samtidig ligger utfordringen i at velferdsaktørene ikke skal 

bli redusert til sikkerhetsmyndighetenes forlengede arm31.  

 

Begrepsavklaring 

Oppgaven baserer seg i stor grad rundt sentrale begreper som «radikalisering» og «voldelig 

ekstremisme» tilknyttet handlingsplanene som det kan være fruktbart å avklare.  

 

Voldelig ekstremisme: Den opprinnelige handlingsplanen gjør et skille mellom begrepene 

«ekstrem» og «ekstremisme». Ekstrem i denne sammenhengen omhandler holdningen til 

vold. En ekstrem person aksepterer bruken av vold for å nå sine politiske mål. Ekstremisme 

derimot henspeiler bruken av virkemidler og ikke målet i seg selv.32 I den gjeldende 

handlingsplanen gjøres det ingen forskjell mellom ekstrem og ekstremisme og det omtales 

istedenfor som «voldelig ekstremisme» som blir forstått som aktiviteten til personer og 

grupperinger som er villig til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse 

mål.33 Med denne definisjonen gjøres det dermed et skille mellom de to handlingsplanene. 

Der den opprinnelige handlingsplanen i mye større grad knytter ekstremisme og 

radikaliseringen opp mot en politisk kontekst eller trussel, omfavner den nye handlingsplanen 

både religion og ideologi i tillegg til politiske mål. I gjeldende handlingsplan nevnes og, i 

forbindelse med voldelig ekstremisme, hatkriminalitet. Hatkriminalitet forstås her som 

straffbare handlinger helt eller delvis motivert av negative holdninger til minoritetsgrupper og 

det presiseres at voldelig ekstremisme er den mest ytterligste formen for hatkriminalitet.34 

 
30 Ibib., 46.  
31 Ibid., 43 
32 Regjeringen, Felles Trygghet, 7 
33 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 7 
34 Ibid., 7 
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Radikalisering: Begge handlingsplanene legger omtrent den samme definisjonen for 

begrepene radikalisering og voldelig ekstremisme til grunn. I den opprinnelige 

handlingsplanen blir radikalisering forstått som en prosess der en person i økende grad 

aksepterer bruken av vold for nå sine politiske mål.35 Den nye handlingsplanen benytter seg 

av samme definisjon og utdyper dette videre med at en radikaliseringsprosess kjennetegnes av 

en kognitiv utvikling mot en mer ensidig virkelighetsoppfatning og en videre utvikling av at 

denne oppfatningen oppleves både akutt og alvorlig som rettferdiggjør voldshandlinger.36 

Felles for dem begge er at de begge utelukkende knytter begrepet radikalisering opp mot 

voldshandlinger.  

Radikalisering som begrep må derimot problematiseres noe. Bokmålsordboka definerer 

radikal som «noe som tar sikte på gjennomgripende forandringer, særlig av sosiale og 

politiske forhold». Fra et historisk perspektiv var det å være radikal forbundet med noe 

positivt og en pådriver for samfunnsendringer. Kampen for likestilling mellom raser, kjønn og 

religion ble oppfattet som radikale ideer ettersom det brøt med gjeldende normer men 

medførte store positive samfunnsendringer. I sitt sammendrag over forskning på forebygging 

av radikalisering og voldelig ekstremisme problematiserer Bjørgo & Gjelsvik begrepet og 

viser til hvordan begrepet radikalisering oppstod som et politisk begrep i kjølvannet av 

terroranslagene i London, 2005.37 Mark Sedgwick supplerer dette og forklarer at i nyere tid 

blir begrepet brukt for å beskrive «hva som skjedde før bomben går av», altså 

handlingsforløpet før terroranslaget.38 Det nye begrepet radikalisering sementerte seg raskt i 

samfunnsdebatten og i det politiske virke, noe som igjen etablerte dens posisjon i politikk- og 

forskningsøyemed.39  Det som opprinnelig var et positivt ladet begrep har nå fått en mer 

negativ konnotasjon og skillelinjene mellom det å være radikal (positivt) og radikalisert 

(negativt) hviskes ut. 

En mye omtalt utfordring tilknyttet begrepet radikalisering er at det ikke ligger en felles 

forståelse av definisjonen av begrepet blant aktørene som bruker det.40 Dette fører til at 

journalister, politikere, forskere og forebyggingsaktører bruker begrepet både bredt, og vagt.41 

En naturlig konsekvens av at begrepet forstås ulikt er at det også preger det forebyggende 

 
35 Regjeringen, Felles Trygghet, 7 
36 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 7 
37 Bjørgo & Gjelsvik, Forskning på Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 15  
38 Sedgwick, The Concept of Radicalization as a Source of Confusion, 479 
39 Ibid., 15 
40 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 16 
41 Bjørgo & Gjelsvik, Forskning på Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 15 
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arbeidet. For hva er det som egentlig skal forebygges? Holdninger? Handlinger? For å 

imøtekomme dette, og tydeliggjøre arbeidet har regjeringen utarbeidet en begrepsdefinisjon 

som vektlegger voldsbruk. Med denne definisjonen rettes det forebyggende arbeidet mot 

handlinger, mer bestemt voldshandlinger, og avgrenser dermed forebyggingsaktiviteten på 

andre områder.42 Oppskriften på en presis og effektiv forebyggingsstrategi overfor 

radikalisering og voldelig ekstremisme er et kontinuerlig pågående arbeid. I dette arbeidet vil 

begrepsdefinisjonen lagt til grunn av myndighetene konkretisere og tydeliggjøre 

ansvarsområdet for noen forebyggingsaktører, mens for andre vil definisjonen nærmest 

umyndiggjøre dem på området. Og der ligger utfordringen.   

Metode  

Masteroppgaven er et komparativt studium av regjeringen Stoltenberg og Solbergs 

handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og hvilken kontekst de oppstår i. 

«Å forske er å velge» sier historikeren Knut Kjeldstadli.43 For ved komparasjon sammenligner 

vi ikke alt, men gjør et utvalg av enheter vi ønsker å inkludere og utelukke44. Dette omfatter 

alt fra valg av problemstilling, tilnærming av metode og valideringen av konklusjoner.  Ingrid 

Sahlins forebyggingsmodell benyttes i denne oppgaven som et instrument for å sette 

handlingsplanenes tiltak inn et analytisk rammeverk. Historikeren Leidulf Melve gir en 

historisk oversikt over komparasjon og forteller hvordan et hovedskille synes å være mellom 

«method of agreement», søken etter likheter, og «method of difference», søken etter 

ulikheter.45 Den tyske historikeren Jürgen Kocka supplerer dette og utdyper at komparasjon 

søker enten etter kontrasten og det særegne, eller søken etter det generaliserende.46 Samtidig 

er de to forbundet. Forskeren kan ikke forvente å etablere forskjeller uten å erkjenne 

likhetene, og omvendt.47 Disse to typologiene representerer derimot ytterpunktene av 

komparasjon som metode og det finnes flere fremgangsmåter. Masteroppgaven tar sikte på å 

bevege seg imellom disse ytterpunktene og vil gjennom analyse vise hvilken retning det 

forebyggende strategiene har tatt og i hvilke kontekster disse handlingsplanene oppstår i.     

 

Ved bruken av komparasjoner må det derimot gjøres flere grep for å sikre at både 

målesikkerheten til det som skal forskes på er tilfredsstillende, samtidig som at arbeidet ikke 

 
42 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 19  
43 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, 267 
44 Ibid., 267  
45 Melve, Komparativ historie: Ei utfordring for historiefaget? 63 
46 Kocka, Comparative History: Methodology and Ethos, 15 
47 Ibid., 16 
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blir uoverkommelig for forskeren.48 Vi kan ikke sammenligne «alt» sier Kjeldstadli, og 

utvalget av enheter vi velger å ta med må være fruktbare til forskningsspørsmålet.49 

Komparasjon medfører derfor en selektering og innsnevring av materialet, og gjør 

abstraksjonsnivået til en integrert del av arbeidet. For det komparative rammeverket rundt 

denne oppgaven befinner ikke handlingsplanene seg på en parallell tidsakse, noe som 

ytterligere problematiserer komparasjonsprosessen ettersom det kan være store forskjeller i 

den historiske konteksten til det som skal måles.50 Handlingsplanene oppstår ikke en boble, 

men er et politisk produkt som eksisterer i forskjellige kontekster på tvers av tid og rom.  

 

Metodologisk nasjonalisme blir presentert av historiker Jan Eivind Myhre som et kritisk 

begrep for de fremgangsmåter som setter nasjonalstaten i det empiriske rammeverket uten å 

være dette bevisst.51 Ved å legge nasjonalstaten som ramme kan dette gjøre forskeren uaktsom 

på store internasjonale, globale prosesser.52 For eksempel kan handlingsplanene mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme bli sett på som et norskstatlig svar på et problem innad 

i nasjonalstaten, samtidig som problematikken rundt radikalisering og voldelig ekstremisme 

beveger seg på tvers av landegrenser og er i stor grad et globalt problem. Likevel er det flere 

gode grunner ifølge Myhre til å bruke nasjonalstaten som rammeverktøy. For det første er 

kildeomfanget ofte ikke bare nasjonalt, men i mange tilfeller og regionalt eller lokalt.53 For 

det andre legger ofte staten premissene, eller føringene for utviklingen av det historikeren 

studerer, og at en statlig ramme derfor ofte er gitt.54 Sist, men ikke minst, kan omfanget på det 

som skal studeres ofte bli uoverkommelig hvis det ikke snevres inn. «Når vi undersøker noe 

historisk, er vi ofte nødt til å nøye oss med små enheter» sier Myhre, men ved å gjøre den 

store verden håndterlig gjennom små enheter danner vi oss et bilde av den større 

sammenhengen.55  

 

Kildematerialet oppgaven bygger seg på er dokumenter gjort tilgjengelig for offentligheten 

hovedsakelig gjennom Stortinget og Regjeringens egne nettsider, og baserer seg dermed i stor 

grad på dokumentanalyse. Dokumentstudier oppfattes som såkalt ikke-påtrengende i den grad 

 
48 Ibid., 268.  
49 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, 267 
50 Melve, Komparativ historie: Ei utfordring for historiefaget? 67 
51 Myhre, Historie en introduksjon til grunnlagsproblemer 144 
52 Ibid., 144 
53 Ibid., 144 
54 Ibid., 144 
55 Ibid., 145 
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kildematerialet forskeren skal legge til grunn ikke er avhengig av involveringen av andre 

deltakere.56 Forskeren trenger heller ikke å gjøre seg til kjenne og kan samle inn dokumentene 

fri for det sosiolog Aksel Tjora omtaler som «forskningseffekten» der det som skal analyseres 

påvirkes av at de er klar over at de blir forsket på.57 Noe av det særegne med 

historievitenskapens oppgave, i motsetning til den nært beslektede vitenskapsgrenen 

samfunnsfag, utforsker historiefaget i større grad forholdet mellom brudd og kontinuitet i et 

fenomen. For å virkeliggjøre dette setter historiefaget dermed større krav til viktigheten av 

evnen til å tid- og stedfeste det som skal undersøkes. Et vesentlig poeng med styrken til 

dokumentstudier er at de ofte gir forskeren informasjon om både tidspunkt og sted 

dokumentet oppstod i.58 Samtidig er det viktig å rette et kildekritisk syn mot dokumentene. 

Handlingsplanene er i sin essens et politisk produkt. Slik som intervjuobjekter kan ha 

bakenforliggende motiver og årsaker til å stille opp på et intervju, eller komme med utsagn, er 

og dokumentene produsert med bakenforliggende motiver.59 Et skille må også gjøres mellom 

intendert betydning og mottatt betydning der forskeren må analysere hva dokumentet ønsker å 

formidle og hvordan det blir oppfattet av mottakeren.60 I politisk forstand uttaler Jens Arup 

Seip at historikerens oppgave er å kle av, ikke på, og dermed blottlegge alle hemmeligheter.61 

Seip presiserer i det han omtaler som vikarierende motiver at især politiske aktører ofte seiler 

under falske flagg der de skjuler sine egentlige motiver bak andre vikarierende uttalelser.62 

Derfor må også dokumentene settes inn i sin kontekst og et kritisk blikk må rettes mot når 

dokumentene er skrevet. Hvor er de skrevet, av hvem og med hvilket formål?63  

 

Utvalg 

Analysens faktagrunnlag baserer seg på to handlingsplaner mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme. Utgitt henholdsvis i 2010 og 2014. Samt et datautvalg basert på offentlig 

dokumenter tilknyttet Stortinget. For ordens skyld presiseres det at handlingsplanen Felles 

Trygghet – Felles ansvar blir omtalt som den «opprinnelige» handlingsplanen, mens 

handlingsplanen lansert i 2014 blir omtalt som den «gjeldende» handlingsplanen utover 

oppgaven. 

 
56 Tjora, Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 182 
57 Ibid., 71 
58 Ibid., 183 
59 Østbye, et al, Metodebok for mediefag, 42 
60 Ibid., 42 
61 Myhre, Historie en introduksjon til grunnlagsproblemer 28 
62 Ibid., 28 
63 Tjora, Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 183 
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Stortingsmeldinger: Forslag til Stortinget fra regjeringer sendes i form av proposisjoner eller 

meldinger. Dokumentene er utarbeidet av det ansvarlige departementet, og blir først lagt frem 

i statsråd før de oversendes til Stortinget. Melding til Stortinget brukes når den sittende 

regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten forslag til vedtak, men den tilhørende 

diskusjonen skaper ofte grunnlaget for en senere proposisjon.64 

 

Interpellasjoner: En mulighet stortingsrepresentanter har for å få svar fra regjeringen er 

gjennom interpellasjoner. Når regjeringen mottar et interpellasjonsspørsmål har de inntil èn 

måned på å svare. Interpellasjoner er som regel større spørsmål og skal anses som viktigere 

enn ordinære spørsmål som stilles i spørretimen, og det settes derav mer tid til 

interpellasjonen.65 

 

Spørretimen: Spørretimen skjer hovedsakelig hver onsdag kl.10 hver onsdag i uken så lenge 

Stortinget er i sesjon, og deles inn i muntlig spørretime og ordinær spørretime. Stortinget blir 

informert om hvilke ministre som skal delta under spørretimen senest innen mandag 

formiddag. Under muntlig spørretime vet ikke statsrådene hvilke spørsmål som stilles og får 

heller ingen betenkningstid. Svarene er dermed uforberedt og spontane.66 Ordinær spørretime 

avholdes etter den muntlige spørretimen og hvem spørsmålene er stilt til avgjør hvilke 

statsråder som møter opp ettersom statsråden med fagansvar prinsipielt skal svare. 

Spørsmålene er gjerne dagsaktuelle og skiller seg fra den muntlige ved at statsrådene har fått 

tilsendt spørsmålene på forhånd og har klargjort et svar.67 

 

En gjennomgang av samtlige stortingsmeldinger, interpellasjoner og muntlige spørretimer 

resulterte i 33 unike dokumenter som i en eller annen form omhandlet handlingsplanene mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme. Disse dokumentene har blitt funnet frem til ved å 

analysere det totale datautvalget av samtlige stortingsmeldinger, interpellasjoner og muntlige 

spørretimer med å bruke spesifikke søkeord etter handlingsplanen mot radikalisering og 

voldelig ekstremisme i forskjellige varianter. Viktige nøkkelord har vært handlingsplan, plan, 

ekstremisme, radikalisering, islamisme, høyre- og venstreekstremisme. Disse dokumentene 

 
64 Stortinget, Om regjeringens publikasjoner 
65 Stortinget, Hva er en interpellasjon? 
66 Regjeringen, Spørretimen 
67 Ibid. 
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har så blitt nøye gjennomgått for å avklare at det er nettopp regjeringens handlingsplan mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme det er snakk om.  En utfordring tilknyttet 

datainnsamlingen er at det er nærmest umulig å garantere at ethvert dokument som omhandler 

handlingsplanene er tatt med ettersom disse kan ha blitt referert til under andre ord. Likevel 

danner datainnsamlingen et relevant datautvalg basert på tilfellene man snakker om 

radikalisering voldelig ekstremisme sammen med handlingsplanene som skal bekjempe dette, 

som er masteroppgavens hovedformål.  

 

 

Litteratur 

Selv om det finnes i Norge en rekke fagmiljøer som forsker på radikalisering og ekstremisme, 

der blant annet det norske TERRA-senteret ved Forsvarets forskningsinstitutt har en global 

fremtredende rolle, eksisterer det lite relativ ny forskning på effekten av forebyggende tiltak. 

Bjørgo & Gjelsvik forklarer dette som et resultat av to årsakssammenhenger. For det første 

fremstod venstreekstremisme i nyere tid som et historisk fenomen, og norsk 

høyreekstremisme ble i stor grad demontert utover begynnelsen av 2000-tallet. Dette førte til 

at forskere i stor grad rettet oppmerksomheten sin mot andre utfordringer, og det norske 

ekstremismeforskningsmiljøet forsvant i perioden 2005 til etter terrorhandlingene ved 

regjeringskvartalet og Utøya den 22. juli 2011.68 For det andre viser de til en norsk 

oversiktsstudie som fikk i oppdrag å identifisere hva som foreligger av empiriske studier som 

undersøker effekten av å forebygge radikalisering overfor ungdom. Resultatet av studiet var 

nedslående. Av 13511 referanser som ble lagt til grunn var det kun et fåtall som var mulig 

relevante, og kun to studier som målte effekten av to ulike forebyggende tiltak mot 

radikalisering.69 Bjørgo & Gjelsvik mener at en logisk årsaksforklaring til dette er at det både 

er meget arbeidskrevende, samt oftest er det umulig å evaluere effekten av tiltakene gjennom 

kontrollerte forsøk.70  

 

Forskningen på norsk radikalisering og voldelig ekstremisme er i stor grad preget av 

arbeidene til Bjørgo som har utgitt omfattende verk på området. Blant annet er 

forskningsrapportene Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og 

forebyggingsstrategier som tar for seg den historiske utviklingen til høyreekstremisme i Norge 

 
68 Ibid., 232.  
69 Ibid., 236.  
70 Ibid., 236.  



13 

 

og hvordan dette har blitt bekjempet i et tidligere perspektiv og kommer med forslag til videre 

bekjempelse av fenomenet.71 Sammen med forsker Ingvild Magnæs Gjelsvik gav de to ut en 

kunnskapsoppsummering om hva som foreligger av skandinavisk forskning på forebygging 

av radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten er omfattende og påpeker styrker og 

svakheter ved det etablerte forskningsmiljøet på tematikken.72 Tilknyttet problematikken 

rundt radikalisering utgav Bjørgo sammen med John Horgan boken «Leaving Terrorism 

Behind. Individual and collective disengagement» som blant annet introduserer begrepene 

avradikalisering i forhold til holdningsendring og «disengagement» i forhold endring i 

atferd.73 I tillegg til dette har Bjørgo og utgitt en bok om strategier for forebygging av 

terrorisme der Bjørgo presenterer 9 mekanismer som kan forhindre og stanse fremveksten av 

terrorisme. Et vesentlig argument i denne boken er at Bjørgo argumenterer for at terrorisme 

må forstås som en alvorlig form for kriminalitet.74  

 

Ekstremismeforsker Stian Lid har og skrevet flere relevante verk om tematikken tilknyttet 

handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Blant annet stod Lid som 

medforfatter bak en omfattende forskningsrapport om hvordan kommunene implementerer 

handlingsplanen i kommunene. Rapporten fastslo at kommunene var godt skodd for oppgaven 

men flere utfordringer var tilknyttet bekjempelsen, som ansvarsavklaring, samordning av 

ressurser og varierende forståelse av oppgavebeskrivelsen.75 I 2019 utgav Lid sammen med en 

annen medforfatter av rapporten boken «Forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme» som bygger videre på kunnskapen tilegnet etter den opprinnelige rapporten og 

gir et bredt perspektiv på hvordan norsk forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme har utartet seg. En vesentlig kritikk i boken er at selv responsen etter 

terroranslagene 22. juli var mer åpenhet og demokrati, peker utviklingen i en motsatt vei der 

radikalisering og voldelig ekstremisme blir møtt med mer kontroll og repressive tiltak.76  

 

I tillegg har det blitt skrevet flere forskningsartikler tilknyttet radikalisering og voldelig 

ekstremisme både innenfor generelle rammer, samt spesifikke. Forsker ved politihøgskolen 

Inger Marie Sunde har i 2013 ugitt forskningsrapporten «Forebygging av radikalisering og 

 
71 Bjørgo, et al, Høyreekstremisme i Norge. Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier.  
72 Bjørgo & Gjelsvik, Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 
73 Bjørgo & Horgan, Leaving Terrorism Behind. Individual and collective disengagement  
74 Bjørgo, Strategier for forebygging av terrorisme  
75 Lid, et al, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme  
76 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 
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voldelig ekstremisme på internett».77 Mareile Kaufmann stiller spørsmål ved diskursen 

tilknyttet fenomenet og viser til hvordan radikalisering og voldelig ekstremisme i større grad 

blir en diskurs vedrørende sikkerhet.78 Kaufmann baserer mye av sin argumentasjon på 

sikkerhetiseringsteorien fremlagt av Ole Wæver i sin artikkel om «Securitization and 

Desecuritization». I artikkelen viser Wæver hvordan myndigehene med å definere noe som et 

sikkerhetsproblem påberoper myndighetene til seg ekstraordinær makt og legger premisset for 

at løsningen på problemet ligger i sikkerhetspolitikkens verktøykasse.79 Det er og blitt utgitt 

en kunnskapsoppsummering om korrelasjonen mellom psykisk helse og radikalisering, ugitt 

av Jarna Soilevuo Grønnerud, Arnfinn J. Andersen og Per Moum Hellevik.80 Teoriene til Mark 

Sedgwick om vestlig myndigheters kontekstbruk av radikalisering legger det teoretiske 

rammeverket i kapittel tre. Sedgwick viser hvordan tilknyttet radikalisering ses og forstås 

begrepet radikalisering enten gjennom et sikkerhets-, integrasjons- eller utenriksperspektiv.81 

Christer Mattson følger Sedgwicks problematisering av begrepene og viser i sin artikkel 

«Caught between the urgent and the comprehensible» hvordan kommunale og sivile aktører 

innenfor forebyggingsarbeid bruker begrepene radikalisering ulikt. I sin eksterne 

kommunikasjon er det snakk om et radikaliseringsproblem, men i den interne kommunikasjon 

blir dette forstått og diskutert som et integrasjonsproblem.82 

 

Det har også blitt skrevet flere omfattende verk om ekstremisme generelt tilknyttet høyre- og 

venstreekstremisme, samt radikal islamisme. Et aktivt navn på dette feltet er historiker 

Øystein Sørensen som har skrevet flere verk innenfor de ulike typene for ekstremisme. Blant 

disse verkene fremstår blant annet «Det norske demokratiet og dets fiender» ført i pennen 

sammen med Nik. Brandal som aktuell der boken viser hvordan norske styringsmakter har 

reagert på utfordringer mot demokratiet gjennom tidene.83 I tillegg har Sørensen og Brandal 

sammen med Bernt Hagtvet utgitt «Islamisme – Ideologi og trussel» som redegjør for 

islamisme som trusselaktør i norsk nasjonal kontekst, og internasjonal.84 Og 

«Venstreekstremisme – Ideer og bevegelser» som igjen utforsker venstreekstremisme fra et 

nasjonalt og internasjonalt perspektiv.85 Sørensen og Hagtvet går sammen med Bjørn Arne 

 
77 Sunde, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett 
78 Kaufmann, Kriminalitetskontroll eller sikkerhetspolitikk? 
79 Wæver, Securitization and Desecuritization 
80 Grønnerud, et al, Radikalisering og pyskisk helse – En kunnskapsoppsummering 
81 Sedgwick, Terrorism and Political Violence 
82 Mattson, Caught between the urgent and the comprehensible  
83 Sørensen & Brandal, Det norske demokratiet og dets fiender 
84 Sørensen, Brandal & Hagtvet, Islamisme -Ideologi og trussel  
85 Sørensen, Hagtvet & Brandal, «Venstreekstremisme – Ideer og bevegelser» 
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Steine og sammen utgir de boken «Høyreekstremisme – Ideer og bevegelser i Europa» som 

tar for seg høyreekstremisme i en europeisk kontekst.86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 Sørensen, Hagtvet, Steine, «Høyreekstremisme – Ideer og bevegelser i Europa» 
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Kapittel 2. Forebyggingsmodell og handlingsplaner 

Forebygging som begrep i en radikaliseringskontekst. Utenforskap, kriminalitet og 

terror.  

 

 

«Terrorhandlingene 22. juli 2011 var de mest dramatiske voldshandlingene Norge har vært 

utsatt for siden andre verdenskrig. Terror er den ytterste konsekvensen av radikalisering og 

voldelig ekstremisme» 

 

Hovedmålsettingen i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme er 

å forhindre at terroranslag gjennomføres. Denne masteroppgaven tar sikte på å forklare hva 

som har vært forebyggingsstrategiene til henholdsvis regjeringen Stoltenberg II og Solberg. 

Samt hvilke forebyggingsstrategier som har vært vektlagt både i handlingsplanene selv, og i 

tilhørende debatter i Stortinget. I dette kapittelet rettes fokus mot handlingsplanene. Studier av 

forebygging opp mot radikalisering og voldelig ekstremisme viser at begrepet forebygge 

brukes i bred forstand.87 Samtidig eksisterer det et fravær av en felles definisjon for 

radikalisering og voldelig ekstremisme blant myndigheter og forskere, nasjonalt og 

internasjonalt.88 En nærliggende årsaksforklaring til dette er at det eksisterer til tider store 

uenigheter om hva det forebyggende arbeidet skal inkludere, hvor tiltakene skal settes inn, og 

hvem som er målgruppen. 

Etter terroranslaget 11. september 2001 var den rådende oppfatningen at terrortrusselen 

hovedsakelig var utenlandsk, og var tilknyttet organisasjoner med baser på den andre siden av 

jordkloden.89 Et resultat av dette, og Bush-administrasjonens «war on terrorism» førte til en 

forebyggingsstrategi primært baserte seg på repressiv og kontrollerende militær maktbruk.90 

Denne tankegangen preget og norsk politikk der terror nå var noe som måtte bekjempes.91 

Etter at sikkerhetsrådet i FN vedtok resolusjon 1365 som erklærte at angrepet utgjorde en 

trussel mot internasjonal fred og sikkerhet har norske myndigheter blant annet bidratt med 

 
87 Bjørgo, Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet, 11 
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90 Bjørgo, Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet, 12 
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militærstøtte i form av personell og utstyr i krigen mot terror.92 I tillegg til FN-mandatet kom 

også vedtaket innad i NATO om at angrepene hadde utløst artikkel 5 i Atlanterhavspakten.93 

Dette skapte en resolutt tone der Norge var forpliktet til å delta i innsatsen og bidraget skulle 

være tofoldig: Internasjonal fred og sikkerhet skulle opprettholdes, og forebygging skulle skje 

i form av at potensielle fremtidig angrep skulle avskrekkes.94 Derimot viste de første fem 

årene med represjon og kontroll at strategien ikke maktet å gjøre noe med årsakene til hvorfor 

radikalisering og voldelig ekstremisme oppstod.95 Gjerningspersonene bak terroranslaget 7. 

juli 2005 i London brøt med den etablerte oppfatningen om terror som et utenlandsk 

fenomen.96 Angrepet var gjennomført av lokale individer som var født og oppvokst i 

hjemlandet de utførte terroranslaget mot og gav opphavet til det nye terrorismefenomenet 

«homegrown terrorism».97 Behovet for en ny helhetlig tenking om terrorbekjempelse ble 

fremtredende.98 Denne endringen i norsk forståelse av terrorbekjempelse kommer allerede i 

2006. I den utenrikspolitiske strategien for bekjempelse av internasjonal terrorisme kan terror 

bare overvinnes gjennom et bredt spekter av virkemidler. I ytterst fall direkte maktbruk. 

Kampen mot terrorisme vinnes gjennom utdanning, økt kulturforståelse og utvikling, og 

gjennom økt politi- og justissamarbeid.99  

I en forskningsrapport 2011 presenterer Bjørgo en helhetlig modell for 

kriminalitetsforebygging og argumenterer for at også terrorisme må forstås som en alvorlig 

form for kriminalitet.100 I sin modell viser Bjørgo til ni ulike forebyggingsmekanismer som 

forklarer hvordan ulike tiltak kan redusere forekomsten av terroranslag.101 Avslutningsvis 

konkluderer han med at denne modellen har utviklet seg til å bli en generell modell for 

kriminalitetsforebygging, som i dette tilfellet anvendes mot kriminalitetsformen terrorisme.102 

Forebyggende mekanismer som motarbeider en potensiell kriminell løpebane er og effektiv 

mot individer som står overfor en potensiell radikaliseringsprosess med terrorhandlinger som 

endemål.103 I nyere tid er det i Norge en uttalt forståelse om at årsakssammenhengene til 

radikalisering er tilnærmet lik den man finner overfor individer som utvikler atferdsvansker, 
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rusavhengighet og kriminell atferd.104 Dette fører og til at blant annet forebyggingsstrategier, 

handlingsplaner og tiltak overfor disse problemområdene overlapper. I en stortingsdebatt i 

2017 tilknyttet ungdomskriminalitet forteller statsminister Erna Solberg at arbeidet som gjøres 

under handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme veldig mye dreier seg om 

det samme forebyggingsarbeidet mot kriminell ungdomsmentalitet og miljø.105  

Veien mot en radikaliseringsprosess er ikke nødvendigvis kort, men har i mange tilfeller flere 

påfallende sammenhenger. I 2016 utgav Politiets sikkerhetstjeneste en temarapport om 

bakgrunnen til personer som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer i Norge.106 I 2019 ble 

dette supplert med en tilsvarende temarapport om bakgrunnen til høyreekstreme.107 

Konklusjonene til rapporten er (overraskende?) lik. I tillegg til å bestå av en overvekt av menn 

var det flere påfallende likhetstrekk som manglende utdanning, tilpasningsproblemer, 

problematisk tidligere kriminell atferd og dårlig utsikter for å få arbeid. Under disse 

forutsetningene blir derfor NAV, skole, helse- og omsorgstjenester viktige 

forebyggingsaktører. I møte med dette prioriteres derfor forebyggingsstrategiene ulikt. For 

noen vektlegges radikaliseringssporet, der forebyggende tiltak rettes mot individer i 

risikosonen. Andre argumenterer for at dette behandler kun symptomene ved et 

segregasjonsproblem, der fravær av samhold og inkludering i (stor)samfunnet er årsaken.108  

Der terror er den ytterste formen for voldelig ekstremisme må dette og ses i konteksten av å 

være en ekstrem form for kriminalitet. Kriminalitet er der igjen et resultat av flere 

sammensatte sosioøkonomiske årsakssammenhenger. Lid & Heierstad oppsummerer veien 

mot radikalisering treffende: «Det handler i stor grad om utenforskap, enten materielt eller 

sosialt, oppvekst med dårlig omsorg, emosjonell depresjon, erfaring med kriminalitet og 

ungdom som er marginalisert».109 Det kastes derfor et enormt nett over hva som skal 

forebygges i konteksten av forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, og det 

advares mot at begrepet forebygging blir både altfor bredt, samtidig som altfor smalt.110 Det 

er for bredt ettersom det skal romme alle slags tiltak, men står i fare for å bli altfor smalt 
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ettersom det samtidig råder et ønske om at tiltakene skal være handlingskraftig og gi målbare 

resultater.111 

Til tross for uenigheter om veien forebyggingsstrategiene skal ta har de siste tiårenes 

terroranslag, både internasjonalt og nasjonalt gjort at forebygging av radikalisering og 

voldelig ekstremisme fremstår mer viktig og relevant enn tidligere.112 Studier av 

implementeringen av tiltakene mot radikalisering og voldelig ekstremisme viser at 

forebyggingsstrategiene benyttet ofte er de samme strategiene benyttet overfor annen type 

kriminalitet.113 Dette sammenfaller med Bjørgos terrorperspektiv som et kriminalitetsproblem 

og statsminister Solbergs kommentar tilknyttet ungdomskriminalitet. Derfor vil det være 

fruktbart å benytte seg av teori innenfor kriminalitetsforebygging som en teoretisk ramme i 

analysen av regjeringens handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme.  

 

Sahlins forebyggingsmodell 

Det er flere metoder og innfallsvinkler til å klassifisere et kriminalitetsforebyggende arbeid på 

ettersom hva det er en ønsker å måle effekten av. Forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme er et komplekst felt med sitt eget særpreg som påvirkes av flere faktorer, og 

sjeldent i en isolert sammenheng. Valg av typologi og modell må legges til grunn på bakgrunn 

av ønsket fokus av analysen. Typologien utarbeidet av Ingrid Sahlin gir et overordnet blikk 

over kriminalitetsforebygging og vektlegger samspillet mellom stat, samfunn og individ.  

Typologien ønsker å både identifisere aktuelle trender, følge en historisk utvikling, samt rette 

fokus på samspillet mellom forebyggingsmodeller, og samfunns- og individinteresser, og se 

på hva som blir prioritert.114 Ettersom mange av tiltakene tilknyttet forebyggingsstrategier kan 

være svært inngripende i folks liv bør også tiltakene implementert av en rettstat hvile på 

absolutte etiske restriksjoner og grenser på de tiltak og metoder som staten benytter seg av 

ovenfor individet.115 Typologien utarbeidet av Sahlin vektlegger samfunnsorden opp mot 

individets velferd og frihet sammen med forutsetningene for atferd.  

Sahlin skiller mellom fire ulike modeller: 1) Strukturforandringer, 2) Sosialiseringstiltak, 3) 

Kontrolltiltak, og 4) effektivisering av institusjoner. Tiltakene innunder disse vil kunne skape 
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forandring enten gjennom å påvirke målgruppens atferd direkte, eller indirekte gjennom 

forutsetningene for atferdens utøvelse. Tiltakene kan rettes generelt mot alle, eller spesifikt 

mot enkeltindivider. De forebyggende tiltakenes intervensjonsfase differensieres mellom før 

eller etter normbruddet er begått. Fremtidshorisonten, forventingene til når tiltakene skal ha 

virkning kan variere fra umiddelbart til generasjoner.  

Strukturforandringsmodellen: Tiltak som faller under strukturforandringsmodellen har som 

mål å forberede individets muligheter til å utvikle seg som mennesker gjennom å påvirke 

strukturene i samfunnet og miljøet som berører individet. Strukturelle tiltak forstås her som 

blant annet skolegang, utjevne sosiale og økonomiske forskjeller, helse- og sosialomsorg, 

velferdstilbud, samt trygge og inkludere nærmiljø. Her er omfanget av tiltak stort, og 

tilhørende tiltak har sjeldent som primærobjekt å forebygge ekstremisme spesifikt. 

Utgangspunktet i struktur- og miljørettete tiltak er teorien om at mennesker som bor, og lever 

bra, ikke begår lovbrudd.116 Forandringer gjennom samfunnets sosiale og økonomiske 

strukturer tar utgangspunkt at individet normalt sett ikke ønsker å begå kriminelle handlinger. 

Kriminalitet blir betraktet som et symptom på utfordringer eller mangler ved individets 

situasjon eller oppvekst.117 At ungdom bedriver illegal virksomhet på fritiden baserer seg i 

større grad på manglende legitime inntektskilder for unge voksne, og mangel på akseptert 

status.118 En mer rettferdig og balansert fordeling av sosial, kulturell og økonomisk kapital vil 

dermed være et forebyggende arbeid opp mot blant annet ungdomskriminalitet. Forebygging 

av ekstremisme her er som regel et biprodukt av tiltakene. Den strukturforandrende innsatsen 

innebærer at man streber for å sikre alle barn en god oppvekst. Både gjennom direkte støtte til 

foreldrene og barnet selv, samt opprettholde en høy standard på institusjonene personene 

berøres ved.119 Tiltak som faller under struktur- og miljømodellen vil påvirke indirekte og 

generelt utover befolkningen, og vil ha et langtidsperspektiv på effekten av tiltakene.  

Sosialiseringsmodellen: Der tiltak under strukturmodellen favner stort ovenfor samfunnet har 

tiltak under sosialiseringsmodellen som formål å bygge under individets egen positive 

utvikling, integrering og samspill i samfunnet. Formålet er å fremme en positiv utvikling 

ovenfor individets egen atferd og motarbeide en negativ utvikling.120 For å fremme en positiv 

utvikling må individets styrke, støtte og ressurser i omgivelsene øke, samt individets 
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begrensninger, sosialt stress og press fra utsiden minkes. Tiltakene kan ramme bredt og 

generelt, som holdningskampanjer og undervisningsopplegg på skolen, eller målrettet mot 

enkeltindividet i form av hjelp, støtte eller terapi.121 Dette gir tiltakene økt handlingsrom med 

at de kan settes inn tidlig og preventivt mot en gruppe mennesker eller enkeltindivider, mot 

personer/grupper allerede i risikosonen, samt reaksjonært i form av exit- og mentorordninger 

for individer som er i uønskede miljøer og/eller har begått kriminelle handlinger. Tiltakene 

her kan dermed være både universelle og selektive, og hviler på forestillingen om at økt 

delaktighet vil føre i større grad til et positivt forhold til samfunnet som igjen vil medføre 

færre lovbrudd.122 Ønsket er at individet gjennom positiv utvikling skal internalisere 

konstruktiv atferd og øke konformiteten.123  

Kontrollmodellen: Der tiltak under Strukturforandringsmodellen tok utgangspunktet i at 

mennesket ikke ønsker å begå en kriminell handling tar kontrolltiltak en motsatt holdning. 

Her rettes det forebyggende arbeidet mot å blant annet overvåke bestemte personer og steder 

med utgangspunkt at en kriminell handling vil bli utøvd hvis mulig.124 Den ytre kontrollen 

praktisert vil dermed ha som formål å prøve å begrense aktørens muligheter til å utøve 

kriminell atferd. Tiltakene er ofte reaksjonære ved at de kommer som et resultat av uønsket 

atferd gjennom straff, sanksjoner og annen inngripende politivirksomhet som økt overvåkning 

og kontroll.125 Bortvisning, økt kameraovervåkning, politispanere, patruljering og mer synlig 

uniformert ordenshåndhevere i form av vektere og politi faller innenfor denne kategorien. 

Sahlin gjør her i sin modell et skille mellom det hun omtaler som situasjonell og sosial 

forebygging, der situasjonell forebygging sikter på å minske tilfellene av lovbrudd, mens det 

sosiale aspektet sikter på å motarbeide tilbøyeligheten til å begå lovbrudd.126  

Effektiviseringsmodellen: Ofte har forebyggende tiltak som formål i tillegg til å være rettet 

mot uønsket utvikling også en hensikt om å effektivisere institusjonene som skal arbeide med 

selve gjennomføringen av tiltakene, både i form av gjennomføringskraft og kostnad.127 

Innunder her faller sentrale strategier for å bedre det kriminalitetsforebyggende arbeidet 

gjennom å blant annet styrke innsatsen blant aktørene ved å øke deres kompetanse og 

samhandling på tvers av institusjoner. Her finner vi tiltak som kompetansebygging, kurs og 
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foredrag, lovskjerpelser og klargjøre/effektivisere egen internstruktur. Denne type tiltak er 

ikke direkte rettet mot målgruppen man ønsker å bedrive det forebyggende arbeidet mot, men 

er tiltak som forsterker forutsetningene for å kunne drive forebyggende arbeid. En utfordring 

med samordning av institusjoner på tvers av statlig kommunale instanser er ofte vil ikke en 

liten kommune ha nok ressurser til å gjennomføre flere satsingsområder samtidig.128 En 

forutsetning for vellykket effektiviseringstiltak er at samarbeidet skal utbalansere eventuelle 

ressursutfordringer, øke samarbeidet og informasjonsflyten mellom de involverte aktørene, 

både i form av nasjonalt og internasjonalt samarbeid.129 

 

Regjeringen Stoltenberg II: Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme 

«Felles Trygghet – Felles Ansvar» (2010)  

Den 01.12.2010 lanserte daværende justisminister Knut Storberget ved Justis- og 

politidepartementet (senere skiftet navn til justis- og beredskapsdepartementet) Norges første 

handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.130 I Soria Moria I-erklæringen fra 

2005-2009 uttalte regjeringen ved daværende statsminister Jens Stoltenberg hvordan 

regjeringen ville styrke beredskapen mot terror- og sabotasjehandlinger, og avklare det det 

justispolitiske og forsvars- og sikkerhetspolitiske ansvarsområdene ytterligere. Dette arbeidet 

ble videreført i Soria Moria II-erklæringen fra 2009-2013 der regjeringen ville ha en 

«helhetlig kriminalpolitikk for å forebygge bedre, oppklare mer, reagere og rehabilitere mer 

effektivt».131 

I 08.07.2009 la regjeringen Stoltenberg II frem en felles strategi for forebygging med navnet 

«Regjeringens strategi for forebygging» som var et resultat av samordnete tiltak på tvers av ti 

departementer, sektorer, tjenester og forvaltningsnivåer. Under denne strategien favner 

begrepet «forebygge» bredt og brukes som en fellesnevner på flere ulike virksomheter på 

tvers av samfunnsområder som å avverge ulykker, hindre utstøting fra arbeidslivet, og senke 

hyppigheten og forekomsten av kriminalitet.132 En måned senere den 26.08.2009 lanserer 

regjeringen Stoltenberg II også en kriminalitetsforebyggende plan «Gode krefter – 

Kriminalitetsforebyggende handlingsplan» med 35 tiltak for økt trygghet med en klar 
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målsetting å hjelpe ungdom vekk ifra kriminalitet.133 I handlingsplanen mot radikalisering og 

voldelig ekstremisme fremkommer det i innledningen at planen bygger på disse to tidligere 

dokumentene og de tre handlingsplanene utfyller hverandre.134 Handlingsplanen bygger på 

fire hovedområder; kunnskap og informasjon, å styrke myndighetenes samhandling, styrke 

dialog og økt involvering, samt støtte til sårbare og utsatte personer, og ble lansert av 

daværende statsminister Jens Stoltenberg som «en plan mot fordommer».135  

I tillegg til innledningen består handlingsplanen av fire kapitler. Kapittel to, radikalisering og 

voldelig ekstremisme, redegjør for erfaringer med voldelig ekstremisme i Norge og i Europa. 

I kapittelet fremkommer det at siden andre verdenskrig har flere vestlige land hatt varierende 

grad av erfaring med venstreekstremisme og høyreekstreme grupper som anvender vold for å 

nå sine politiske mål, men i senere tid er det ekstrem islamisme som har vært gjenstand for 

mye oppmerksomhet.136 Planen gjør et skille mellom det som omtales som moderate 

islamister, som baserer seg på ikke-voldelig virkemidler, og ekstreme islamister, som 

legitimerer bruken av voldelige virkemidler. Det presiseres at handlingsplanen er rettet mot 

individer som faller under sistnevnte kategori.137  

I kapittel tre, Justissektorens ansvar i forebyggingsarbeidet, forankres politiets rolle som 

forebygger av kriminalitet og påbegynt kriminell atferd hos enkeltindivider.138 Her legges det 

blant annet til grunn at forebyggingsstrategiene baserer seg på empiri tilgjort etter erfaringene 

overfor det høyreekstreme miljøet tidlig på 2000-tallet som hadde god effekt.139 

Årsaksforklaringen til denne gode effekten blir beskrevet i planen som et resultat av et godt 

samarbeid mellom PST og politiet, der blant annet bekymrings- og oppfølgingssamtaler var 

viktige redskap.140  

I det siste kapittelet, kapittel fire, Andre sektorers rolle i forebyggingsarbeidet, introduseres 

ytterlige syv innsatsområder som myndighetene anser som gode arenaer for det forebyggende 

arbeidet.141 I tillegg til justissektoren, er kommunene, barn-, ungdom og oppvekst, arbeid og 

inkludering, likestilling og integrering, satsing på kulturelt mangfold, frivillig innsats, helse 
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og omsorg, og utenrikspolitikken delaktige aktører i regjeringens forebyggingsstrategi.142 

Innenfor disse områdene har det vært utviklet sektorovergripende handlingsplaner som har 

som formål å forebygge en negativ sosial utvikling. Det primære målet med disse 

handlingsplanene er ikke å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, men er 

nødvendig for et fungerende velferdssystem som forhindrer marginalisering.143  

Tiltakene blir her presentert med tiltaksnummeret, navn, og under hvilket satsingsområde og 

ansvarlig(e) departement for gjennomføringen.  

Tiltak # Navn på tiltak Satsingsområde og ansvarlig(e) 

departement 

1 Etableringen av en 

ressursgruppe bestående 

av forskere 

Økt kunnskap og informasjon 

Justis- og politidepartementet 

2 Forskning på 

radikalisering og voldelig 

ekstremisme – med vekt 

på forebyggende tiltak 

Økt kunnskap og informasjon 

Justis- og politidepartementet, 

Utenriksdepartementet, 

Forsvarsdepartementet, Barne- og 

likestillingsdepartementet  

3 Nettportal for økt 

bevisstgjøring og 

kunnskap om 

radikalisering og voldelig 

ekstremisme 

Økt kunnskap og informasjon 

Justis- og politidepartementet  

4 Årlig konferanse om 

voldelig ekstremisme 

Økt kunnskap og informasjon 

Justis- og politidepartementet  

5 Bedre informasjon om 

regelverket for personer 

som kan innebære en 

sikkerhetsrisiko 

Økt kunnskap og informasjon 

Justis- og politidepartementet 

6 PSTs årlige 

trusselvurdering 

Økt kunnskap og informasjon 

Justis- og politidepartementet  
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7 Utarbeide en veileder for 

hvordan unngå 

terrorfinansiering 

Økt kunnskap og informasjon 

Justis- og politidepartementet 

8 Rapportering på 

handlingsplanen 

Økt kunnskap og informasjon 

Justis- og politidepartementet 

9 Oversette 

handlingsplanen for 

internasjonal 

kunnskapsdeling 

Økt kunnskap og informasjon 

Justis- og politidepartementet 

10 Revidere regjeringens 

strategi for 

krisekommunikasjon 

Økt kunnskap og informasjon 

Justis- og politidepartementet, 

Statsministerens Kontor, 

Utenriksdepartementet, Helse- og 

omsorgsdepartementet, 

Forsvarsdepartementet 

11 Etablerering av en 

tverrsektoriell 

koordineringsgruppe for 

oppføling av 

handlingsplanen 

Styrke myndighetenes samhandling 

Justis- og politidepartementet 

12 Politirådene og SLT skal 

koordinere arbeidet med  

å forebygge 

radikalisering og voldelig 

ekstremisme lokalt 

Styrke myndighetenes samhandling 

Justis- og politidepartementet 

13 Videreutvikle politiets 

rolle og funksjon i 

politiråd og SLT 

Styrke myndighetenes samhandling 

Justis- og politidepartementet  

14 PSTs 

bevisstgjøringstiltak 

overfor ordinært politi 

Styrke myndighetenes samhandling 

Justis- og politidepartementet 

15 Gjennomgang av 

regelverk for 

Styrke myndighetenes samhandling 
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informasjonsplikt og 

taushetsplikt 

Justis- og politidepartementet, i samarbeid 

med alle aktuelle departementer 

16 Styrking av beredskapen 

mot voldsepisoder i 

skolen 

Styrke myndighetenes samhandling 

Justis- og politidepartementet, 

Kunnskapsdepartementet 

17 Justis- og 

politidepartementets 

kommunikasjonsstrategi 

Styrket dialog og økt involvering 

Justis- og politidepartementet 

18 Møteplasser for dialog 

mellom representanter for 

sivilt samfunn og 

offentlige myndigheter 

sentralt og lokalt 

Styrket dialog og økt involvering 

Justis- og politidepartementet, 

Utenriksdepartementet, Barne- og 

likestillingsdepartementet, 

Kunnskapsdepartementet, 

Kulturdepartementet, Arbeids- og 

sosialdepartementet   

19 Videreutdanning om 

norske samfunnsforhold 

for religiøse ledere med 

utenlandsk bakgrunn 

Styrket dialog og økt involvering 

Barne- og likestillingsdepartementet 

20 Internasjonal dialog Styrket dialog og økt involvering 

Utenriksdepartementet 

21 Opplæring i norsk 

samfunnskunnskap og 

demokratiforståelse for 

nyankomne innvandrere 

Styrket dialog og økt involvering 

Barne- og likestillingsdepartementet 

22 Politiets arbeid for dialog 

og ytringsfrihet 

Styrket dialog og økt involvering 

Justis- og politidepartementet 

23 Styrket samarbeid 

mellom 

kriminalomsorgen og 

andre statlige og 

kommunale myndigheter 

Støtte til sårbare og utsatte personer 

Justis- og politidepartementet 
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24 Kriminalomsorgen skal 

kartlegge risikofaktorer 

generelt og individuelt 

Støtte til sårbare og utsatte personer 

Justis- og politidepartementet 

25 Videreutvikle politiets 

bekymringssamtale 

Støtte til sårbare og utsatte personer 

Justis- og politidepartementet 

26 Styrke og målrette 

Husbankens rolle i 

kommunens planarbeid 

gjennom samarbeid med 

politiråd/SLT 

Støtte til sårbare og utsatte personer 

Kommunal- og regionaldepartementet, 

Husbanken og Justis- og 

politidepartementet 

27 Arbeid for å få flere til å 

fullføre videregående 

opplæring 

Støtte til sårbare og utsatte personer 

Kunnskapsdepartementet 

28 Særskilt innsats overfor 

unge utenfor 

arbeidsmarkedet 

Støtte til sårbare og utsatte personer 

Arbeidsdepartementet 

29 Tros- og livssynstilbud til 

innsatte 

Støtte til sårbare og utsatte personer 

Justis- og politidepartementet og 

Kulturdepartementet 

30 Strategi for å forebygge 

aggressiv og voldelig 

atferd blant barn og unge 

Støtte til sårbare og utsatte personer 

Barne- og likestillingsdepartementet, 

Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- 

og politidepartementet 

 

Regjeringen Solberg. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. (2014) 

10. juni 2014 under en pressekonferanse ved Politihøgskolen lanserte statsminister Erna 

Solberg og daværende justisminister Anders Anundsen frem regjeringen Solbergs 

handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.144 En kritikk mot den opprinnelige 

handlingsplanen var blant annet at til tross for gode intensjoner var den vag i sin fremstilling, 

og manglet å gi verktøyene etterspurt i den nye situasjonen forebyggingsaktørene befant seg 

i.145 I 2014 anslo Etterretningstjenesten og PST at omtrentlig 40-50 nordmenn hadde reist til 

 
144 VG, Regjeringen med 30 tiltak mot radikalisering 
145 Ibid. 
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Syria for å tilknytte seg terrororganisasjonen IS.146 Dette var en utvikling PST selv erkjente de 

var klar over, og hadde advart mot, men ikke hadde lyktes i å forhindre fremveksten av 

fremmedkrigerne. Derimot skulle heller ikke ansvaret for dette arbeidet hvile på PST alene. 

Noen måneder før lanseringen av handlingsplanen kom daværende sjef for PST, Benedicte 

Bjørnland, ut med kritikk mot det norske samfunnet for å ha gjort for lite for å demme opp om 

radikaliseringsprosessen.147 For å stoppe fremveksten av fremmedkrigere etterspør PST hjelp 

fra muslimske miljøer selv, i tillegg til barnevernet, skole og resten av samfunnet.148 

I tillegg til et forord består handlingsplanen av fem kapitler. I kapittel en, innledning, 

fremkommer det at terror er den ytterste konsekvensen av en radikaliseringsprosess og 

regjeringen ønsker å løfte det allerede eksisterende forebyggingsarbeidet på dette området.149 

Tiltakene i planen skal komme i tillegg til det mer generelle arbeidet tilknyttet inkludering og 

likestilling, og inngår i et større perspektiv i å sikre gode oppvekstvillkår, tilhørighet og 

bekjempelse av fattigdom.150 

I kapittel to, aktuelle utfordringer, presenteres trusselbildet mot Norge, og det redegjøres for 

erfaringer knyttet opp mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge og i Europa. 

Kapittelet presenterer tre særlige utfordringer i det forebyggende arbeidet: Internett og sosiale 

medier, Internasjonale forhold som påvirket trusselbildet, og økt polarisering mellom 

grupperinger – hovedsakelig tilknyttet det som fremstilles som al-Qaida inspirert islamisme 

og islamfiendtlig høyreekstremisme.151  

Kapittel tre, Forebyggingsstrategier, referer til den opprinnelige handlingsplanen mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme og at gjennom den ble det opparbeidet erfaringer og 

kunnskaper som videreføres her.152 Behovet for en ny handlingsplan på området begrunnes 

med «Samtidig har trusselbildet endret seg og blitt mer skjerpet siden 2010. Det er derfor 

behov for en større innsats og en mer dynamisk tilnærming til arbeidet.»153 I tillegg til 

handlingsplanen nevnes også handlingsplanen for forebygging av kriminalitet (2013-2016) og 

 
146 VG, PST: Samfunnet har gjort for lite for å hindre radikalisering 
147 Ibid. 
148 Ibid.  
149 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 7 
150 Ibid., 7 
151 Ibid., 9-10 
152 Ibid., 13 
153 Ibid., 13 
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det vektlegges at det forebyggende arbeidet må bygge på de samme grunnprinsippene som 

generell forebygging av kriminalitet.154  

Kapittel fire omhandler selve tiltakene der da handlingsplanen ble lansert inneholdt den 

opprinnelig 30 tiltak. Disse tiltakene ble ytterligere supplert med seks nye tiltak i perioden 

2014-2016, og ni nye tiltak i februar 2017. Blant de supplerende nye tiltakene spesifiseres det 

ikke under hvilke fem satsingsområder de nye tiltakene faller under, kun ansvarlig 

departement for gjennomføring.155  

Kapittel fem, Håndtering ved bekymring, presenterer alternativer for handling dersom noen 

man er bekymret for potensielt gjennomgår en radikaliseringsprosess. Materialet er hentet fra 

en veileder tilknytet SaLTo, kontaktforum for forebygging av voldelig ekstremisme, og viser 

til syv trinn og handlinger ved en eventuell bekymring. I tillegg viser en grafikk aktører i det 

forebyggende arbeidet, og det utgis en liste over potensielle bekymringstegn, samt en liste 

over aktuelle kontaktpunkter ved behov.156  

Tiltakene blir her presentert med tiltaksnummeret, navn, og under hvilket satsingsområde og 

ansvarlig(e) departement for gjennomføringen. De nye tiltakene, #30-45 markeres med et 

skille i listen. 

Tiltak # Navn på tiltak Satsingsområde og ansvarlige 

departementet 

1 Forskningsstrategi Kunnskap og kompetanse 

Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 

2 Forskning om lokalt 

forebyggingsarbeid 

Kunnskap og kompetanse 

Justis- og beredskapsdepartementet   

3 Forskning om 

radikaliseringsprosesser og 

motivasjonsfaktorer knyttet 

til fremmedkrigere 

Kunnskap og kompetanse 

Justis- og politidepartementet 

 
154 Ibid., 13 
155 Regjeringen, Stauts på tiltak 
156 Ibid., 27 
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4 Utvikle kompetanse på 

helsesektorens arbeid med 

voldelig ekstremisme 

Kunnskap og kompetanse 

Helse- og omsorgsdepartementet  

5 Dialogkonferanser for 

ungdom 

Kunnskap og kompetanse 

Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 

6 Utarbeide 

veiledningsmateriell 

Kunnskap og kompetanse 

Justis- og beredskapsdepartementet 

7 Styrke kunnskapen 

gjennom utdanningene i 

justissektoren 

Kunnskap og kompetanse 

Justis- og beredskapsdepartementet 

8 Regionalt arbeid med 

kompetanse i helsesektoren 

Kunnskap og kompetanse 

Helse- og omsorgsdepartementet 

9 Utvikle læringsressurser til 

bruk i ungdomsskolen og 

videregående opplæring 

Kunnskap og kompetanse 

Kunnskapsdepartementet 

10 Nasjonal konferanse om 

forebygging av 

radikalisering og voldelig 

ekstremisme 

Kunnskap og kompetanse 

Justis- og beredskapsdepartementet  

11 Styrke den nasjonale 

koordineringen 

Samarbeid og koordinering 

Justis- og beredskapsdepartementet  

12 Styrke den sentrale 

rådgivende forebyggingen 

ved PST 

Samarbeid og koordinering 

Justis- og beredskapsdepartementet 

13 Forankre ansvar for 

forebygging av 

radikalisering og voldelig 

ekstremisme i 

politidistriktene 

Samarbeid og koordinering 

Justis- og beredskapsdepartementet 

14 Støtte til frivillige aktører 

som arbeider med å 

Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og 

bidra til reintegrering 
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forebygge radikalisering og 

voldelig ekstremisme 

Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 

15 Styrke tros- og 

livssynsdialogen 

Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og 

bidra til reintegrering 

Kulturdepartementet 

16 Livssynsmedarbeidere i 

kriminalomsorgen 

Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og 

bidra til reintegrering 

Justis- og beredskapsdepartementet 

17 Utarbeide 

veiledningsmateriell for 

individuelt tilpassede 

mentor- og exit-ordninger 

Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og 

bidra til reintegrering 

Justis- og beredskapsdepartementet 

18 Mentorordning i 

kriminalomsorgen 

Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og 

bidra til reintegrering 

Justis- og beredskapsdepartementet 

19 Veiledning til foreldre og 

foresatte 

Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og 

bidra til reintegrering 

Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 

20 Strafferegulering av 

privates deltakelse i væpnet 

konflikt 

Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og 

bidra til reintegrering 

Justis- og beredskapsdepartementet 

21 Utvisning av utlendinger 

som har begått 

krigsforbrytelser mv. 

Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og 

bidra til reintegrering 

Justis- og beredskapsdepartementet 

22 Varsling ved hjemkomst av 

personer som har deltatt i 

kamphandlinger i utlandet 

(fremmedkrigere) 

Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og 

bidra til reintegrering 

Justis- og beredskapsdepartementet 

23 Oppfølging av personer 

som har deltatt i 

kamphandlinger i utlandet 

(fremmedkrigere) 

Forebygge tilvekst til ekstreme miljøer og 

bidra til reintegrering 

Helse- og omsorgsdepartementet 
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24 Styrke politiets 

tilstedeværelse på internett 

Forebygge radikalisering og rekruttering 

gjennom internett 

Justis- og beredskapsdepartementet 

25 Forebygge diskriminering, 

trakassering og hatefulle 

ytringer på internett 

Forebygge radikalisering og rekruttering 

gjennom internett 

Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 

26 Forebygging av hatretorikk Forebygge radikalisering og rekruttering 

gjennom internett 

Kunnskapsdepartementet 

27 Øke kunnskapen om 

hvordan motvirke 

uønskede opplevelser på 

internett 

Forebygge radikalisering og rekruttering 

gjennom internett 

Kunnskapsdepartementet 

28 Styrke arbeidet mot 

hatytringer og 

radikalisering på internett 

Forebygge radikalisering og rekruttering 

gjennom internett 

Kulturdepartementet 

29 Styrket nordisk samarbeid Internasjonalt samarbeid 

Justis- og beredskapsdepartementet 

30 Europeisk og globalt 

samarbeid 

Internasjonalt samarbeid 

Utenriksdepartementet 

   

31 Dialogmøter Statsministerens kontor 

32 Opprettelse av C-REX – 

Senter for 

ekstremismeforskning 

Kunnskapsdepartementet 

33 Undersøkelse av 

holdninger til politisk 

ekstremisme blant ungdom 

i Oslo – Holdninger til 

ekstremisme 

Kunnskapsdepartementet 

34 Forskningsprosjektet 

Forebygging av hatefulle 

Justis- og beredskapsdepartementet 
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ytringer og hatkriminalitet 

på internett og sosiale 

medier 

35 Forskningsprosjektet 

Høyreekstremisme og 

konspirasjonsteorier i 

Norge – utviklingstrekk og 

forebyggingsstrategier 

Justis- og beredskapsdepartementet 

36 Tilskuddsordninger Justis- og beredskapsdepartementet 

37 Kurstilbud til ledere i 

trossamfunn, idrettslag og 

andre frivillige 

organisasjoner 

Kulturdepartementet 

38 Informasjon til ledere i 

tros- og livssynssamfunn 

om radikalisering og 

voldelig ekstremisme 

Kulturdepartementet 

39 Samarbeid med asylmottak Justis- og beredskapsdepartementet 

40 Politiets tilstedeværelse på 

internett 

Justis- og beredskapsdepartementet 

41 Styrket samarbeid ved 

løslatelse fra fengsel 

Justis- og beredskapsdepartementet 

42 Kompetanseheving av 

ansatte i kriminalomsorgen 

Justis- og beredskapsdepartementet 

43 Samarbeid med 

familievernkontorene 

Barne- og likestillingsdepartementet  

44 Rådsfunksjon for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap i 

kunnskapssektoren 

Kunnskapsdepartementet 

45 Forslag om tap av 

statsborgerskap 

Justis- og beredskapsdepartementet 
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Avklaring tilknyttet kodingen av tiltakene 

Ettersom tiltakene ikke er utformet med tanke på Sahlins kodingsmodell bør derfor visse 

momenter klargjøres. Kodingen av tiltakene er basert på hvordan de blir fremstilt i 

handlingsplanene og beskrivelsen derunder. Det betyr ikke nødvendigvis at det er slik 

tiltakene implementeres i virkeligheten, og det kan oppstå et skille mellom oppfattet 

tilhørighet av tiltakene og faktisk tilhørighet av tiltakene. For det andre er også noen av 

tiltakene allsidige og kan argumenteres i sin nytteverdi å falle under flere kategorier innunder 

kodingsmodellen. For det tredje kan ikke kodingen garanteres for å ikke og være subjektiv. 

Det kan dermed oppstå et skille mellom intendert betydning av tiltakene fra forfatterne av 

handlingsplanen og leserens faktiske forståelse av betydningen av tiltakene. Det gjøres 

dermed et begrenset forsøk på å nøyaktige tallfeste hvor mange tiltak faller under hver 

kategori, men kodingsmodellen egner seg i større grad til å vise tendenser og vektlegging av 

hvor majoriteten av tiltakene ser ut til å falle under.  

 

Struktur- og miljørettede tiltak  

Struktur- og miljørettete tiltak har som tidligere nevnt som mål å forberede individets 

muligheter til å utvikle seg som mennesker, og har sjeldent spesifikt ekstremismeforebygging 

som primærobjekt. Tiltakene påvirker strukturer og miljøer i samfunnet som påvirker 

borgerne i samfunnet og favner bredt. Av de struktur- og miljørettete tiltakene er det satt inn 

flere tiltak i handlingsplanene som omfavner dette.  

Tidligere erfaringer med radikalisering som den opprinnelige handlingsplanen legger til grunn 

viser at de fleste som blir radikalisert hovedsakelig er unge personer.157 Inkludering i 

samfunnet og arbeidslivet blir trukket frem som viktige forebyggende tiltak og under 

satsingsområdet «Støtte til sårbare og utsatte personer» er det rettet inn flere tiltak for å styrke 

boligsituasjonen, få flere til å fullføre videregående utdanning og styrke tros- og 

livssynstilbudet i kriminalomsorgen.  

Boligsituasjonen er en sentral faktor og ressurs for individet og mangel på bolig kan forsterke 

både utenforskap og andre risikofaktorer.158 Ut ifra kunnskap om sammenheng mellom 

boligsituasjonen og andre faktorer tilknyttet kriminalitet er tiltak 26 rettet mot å styrke og 

 
157 Ibid., 32 
158 Sahlin, Brottsprevetion, 93 
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målrette Husbankens rolle i kommunenes planarbeid gjennom samarbeid med politiråd og 

SLT.159 Elever som ikke mestrer å fullføre grunnskolen og videregående skole faller ofte 

utenfor samfunnet og det er en stor korrelasjon mellom mangel på vitnemål og kriminalitet.160  

Å sørge for at flere elever ikke faller utenfor og ikke mottar vitnemål anses dermed som et 

generelt forebyggende tiltak som kan motvirke tilbøyeligheten for kriminell atferd.161 

Gjennom tiltak 27 skal Kunnskapsdepartementet gjennomføre flere tiltak for å få flere til å 

gjennomføre videregående opplæring. Her introduseres satsingen NY GIV som skal legge opp 

til en større dugnad for å styrke den videregående gjennomføringen. Religion blir også trukket 

frem som en arena som skal ytterligere tilrettelegges for individet. Tiltak 29 retter seg inn mot 

å styrke og legge til rette at alle innsatte i kriminalomsorgen har muligheten til religions- og 

livssynsutøvelse.162  

For regjeringen Solberg med den gjeldende handlingsplanen er det satt i gang flere tiltak for å 

utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Hovedsakelig knyttet opp mot å styrke tilbudet til 

individer som kan være sårbare. I motsetning til den opprinnelige handlingsplanen som 

lanserte sine samtlige struktur- og miljørettete tiltak under ett satsingsområdet er det både 

flere tiltak rettet mot dette, og under flere satsingsområder. En fellesnevner blant tiltakene er 

at det virker som de har som formål å styrke eksisterende tilbud mot sårbare individer, eller 

øke samarbeid på tvers av instanser.  Fra de opprinnelige tiltakene da handlingsplanen ble 

lansert er det tiltak rettet inn mot å styrke regionale ressurssentre for vold, traumatisk stress og 

selvmordstanker. Frivillige aktører som arbeider med å forebygge radikalisering og voldelig 

ekstremisme, samt dialogmøter med livs- og trossamfunn om hvordan man kan fremme 

forståelse og respekt på tvers av ulikheter i samfunnet.163 Av de 15 nye tiltakene implementert 

etter 2014 sikter flere av tiltakene på å øke samarbeidet mellom asylmottak, løslatelse fra 

fengsel og samarbeide med familievernkontorene.  

 

Sosialiseringstiltak 

Sosialiseringstiltak skal bygge opp under individets positive utvikling, integrering og samspill 

i samfunnet, og øke individets styrke og autonomi.164 De kan være både selektive og 

 
159 Regjeringen, Felles Trygghet, 33.  
160 Sahlin, Brottsprevention, 92 
161 Regjeringen, Felles Trygghet, 34 
162 Ibid., 34 
163 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 21 
164 Sahlin, Brottsprevention, 94 
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indikative og kan settes inn preventivt i form av holdningskampanjer, eller reaksjonært i form 

av exit eller mentor-ordninger. 

Fra den opprinnelige handlingsplanen, er det flere tiltak som faller under sosialiseringstiltak 

der flere av tiltakene retter seg inn mot holdningsendrende arbeid, særlig mot minoriteter og 

innvandrere.  Religiøse ledere skal få opplæring i norske samfunnsforhold normer og regler 

med formål at denne kunnskapen skal forplante seg i de religiøse miljøene, og nyankomne 

innvandrere skal få opplæring i norsk samfunnskunnskap og demokratiforståelse. Andre tiltak 

sikter seg på å redusere barrieren for å oppsøke kontakt og hjelp, blant annet mellom 

sivilsamfunnet og myndigheter, og mellom politiet og innvandrerorganisasjoner, minoriteter, 

tros- og livssynssamfunn. Det utarbeides også særskilte strategier for ungdom generelt. Der 

blant annet tiltak 28 der ungdom som faller vekk ifra videregående utdanning eller opplæring 

skal få alternative tilbud om oppfølging. Tiltak 30 lanserer på sin side en strategi for å 

forebygge aggressiv atferd med formålet å lære barn og unge å løse konflikter uten vold.  

Sosialiseringstiltak blir og fulgt opp i den gjeldende handlingsplanen der tiltakene varierer 

mellom å være rettet mot ungdom, hatytringer, fremmedkrigere og exit- og mentorordninger. 

Tett oppfølging i en en-til-en dynamikk mellom personer i risikosonen for voldelig 

ekstremisme blir pekt ut som en type spesifikke tiltak som både nasjonale og lokale 

myndigheter har tro på.165 Dette blir gjerne omtalt som mentorordninger og blir beskrevet som 

en ressursperson som kan veilede og bistå med hjelp, samt fungere som en samtalepartner for 

personer som ønsker å utføre atferds- og holdningsendringer.166 Exit-ordninger er innsats 

rettet mot å få deltakere ut av uønskede miljøer.167 Bruken av exit-ordninger har tidligere 

funnet sted i norsk kontekst overfor aktører innenfor høyreekstreme og de nye exit-

ordningene rettet mot islamistiske grupperinger bygger på erfaringen dette.168 Med hensyn til 

voldsrisikoen tilknyttet hjemvendte fremmedkrigere skal det og oppfølgingsarbeidet av disse 

styrkes på tvers av skoler, helsetjenesten og spesialisttjenesten169. Hovedtyngden av 

sosialiseringstiltakene er rettet mot ungdom og tilhørende familie. Blant tiltakene finner vi 

dialogkonferanse for ungdom som skal evne dem til å drøfte holdninger knyttet til 

radikalisering og voldelig ekstremisme, og det skal skal utvikles egne læringsressurser til bruk 

i ungdomskolen og videregående skoler tilknyttet temaet radikalisering og voldelig 

 
165 Lid, et al, Forebygging av voldelig ekstremisme, 128 
166 Ibid., 128 
167 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 22 
168 Regjeringen, Felles Trygghet, 11 
169 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 23 
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ekstremisme. Det skal og utarbeides en veiledning til foreldre og foresatte som er bekymret 

overfor barn i risikosonen. I den gjeldende handlingsplanen blir internett trukket frem som en 

potensiell en arena for å fremme ekstremisme og hat, som kan benyttes som en 

rekrutteringsplattform til radikalisering.170 Blant tiltakene gjøres det et skille mellom 

diskriminering og trakassering, hatretorikk, og radikalisering på internett, og flere tiltak rettes 

dermed mot å forebygge dette i regi av både politi og skole.  

 

Kontrolltiltak  

Gjennom kontrolltiltak skal individets forutsetning for å begå en kriminell handling bli 

begrenset gjennom en direkte ytre kontroll. Her finner vi flere kontrollforanstaltninger som 

økt overvåkning, kontroll, straff og sanksjoner og er ofte virkemidler som faller under statens 

ansvarsområde.171 Flesteparten av disse virkemidlene faller under politiets domene og er ofte 

reaksjonære i sin natur. Der Sahlin gjorde et skille mellom situasjonell og sosial forebygging 

faller ofte politiets arbeid tilknyttet radikalisering og voldelig ekstremisme i enten det såkalte 

forebyggings- eller straffesporet.  

I en rettstat skal straffens formål være todelt. Absolutte straffeteorier, eller 

gjengjeldelsesteorier, argumenterer for at straffen mot normbrudd er moralsk berettiget og 

nødvendig, og sikter på å være repressiv i sin natur.172 På den andre siden skal den og ha en 

forebyggende effekt ved å være avskrekkende overfor potensielle normbrytere.173 Den skal 

dermed både straffe og forebygge i sin natur. I den opprinnelige handlingsplanen er det kun 

ett tiltak som faller under kontrollmodellen.  Tiltak 23: Styrket samarbeid mellom 

kriminalomsorgen og andre statlige og kommunale myndigheter, og tar sikte på å sikre at 

straffegjennomføringen skal motvirke nye straffbare handlinger. Gjennom økt samarbeid 

mellom statlige og kommunale etater skal straffegjennomføringen både være forebyggende og 

sikre at tilbakeføringen til samfunnet skjer på en trygg måte for samfunnet.174  

Den norske handlemåten overfor radikalisering og voldelig ekstremisme har i etterkant fått 

kritikk der anklagelsen baserer seg på at utviklingen av forebyggingsstrategier har i større 
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171 Lid, et al, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 140 
172 Jusinfo, Straff 
173 Stortinget, Hva er straffens formål og virkning, 14 
174 Regjeringen, Felles Trygghet, 33 
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grad rettet seg mot økt kontroll og styrket beredskap.175 Der den opprinnelige handlingsplanen 

ble lansert før Norge skulle oppleve sitt første terroranslag, og kun hadde et kontrolltiltak, er 

det i den gjeldende handlingsplanen blitt fulgt opp med flere nye kontrolltiltak. Blant de nye 

tiltakene skal utlendinger som har begått krigsforbrytelser utvises, og norske fremmedkrigere 

skal bli varslet av PST overfor kommunene når de returnerer. Politiets tilstedeværelse og 

kontroll på internett styrkes gjennom tre konkrete tiltak som skal øke tilstedeværelsen, utvikle 

en modul som ser på rapporteringsmuligheter og personvernsinnstillinger tilknyttet uønskede 

opplevelser på internett, og skape nettpatruljer for etterretningsvirksomhet, forebygging og 

etterforskning i politidistriktene.176  

 

Effektiviseringstiltak  

I mange tilfeller råder det en oppfatning om at generelle velferdsordninger er i stor grad egnet 

til å forebygge kriminalitet, herunder radikalisering og voldelig ekstremisme.177 I strategier 

tilknyttet kriminalitetsforebyggende arbeid er det å styrke innsatsen og samordningene til de 

forebyggende aktørene et sentralt element.178 Effektiviseringsmodellen tar sikte på å 

effektivisere institusjonene som arbeider med gjennomføringen, samt kompetansebygging, 

lovskjerpelser, kurs og effektivisering av internstruktur.  Denne innstillingen gjenspeiles i stor 

grad i begge handlingsplanene og hovedtyngden av tiltakene faller i meget stor grad under 

denne kategorien her. 

I den første handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme står kunnskap om 

fenomenet og effektivisering/klargjøring av departementers forebyggende rolle som to 

hovedpunkter tiltakene sentreres rundt. Økt kunnskap om fenomenet radikalisering og 

voldelig ekstremisme er en grunnleggende forutsetning for vellykkede tiltak og 

forebyggingsarbeid.179 Ved å sikre kunnskap og kompetanse blir og handlingsplanen og det 

forebyggende arbeidet kunnskapsbasert kan løse utfordringene på en adekvat måte.180 Tiltak 

for å øke kunnskap og kompetanse baserer seg på å utvikle ressursgruppe av forskere og 

utarbeide økt kunnskap og informasjon om radikalisering og voldelig ekstremisme, 

forebyggende tiltak, årlige trusselvurderinger og konferanser om voldelig ekstremisme. 

 
175 Lid, Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 43 
176 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 24 
177 Lid, Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 34 
178 Lid, et al, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 135 
179 Regjeringen, Felles trygghet, 27 
180 Ibid., 27 
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Årsaksbildet til radikalisering og voldelig ekstremisme fremstår som komplekst og berører 

flere instanser. Derfor må det forebyggende arbeidet og basere seg på samarbeid og 

fleksibilitet mellom ulike etater og virksomheter.181  

Institusjonene skal effektiviseres blant annet ved opprettelsen av koordineringsgrupper, 

gjennomgang av regelverk, revidere regjeringens, og justis- og politidepartementenes 

krisekommunikasjon, opprette en internasjonal dialog og kartlegge risikofaktorer. Der 

politimyndighetene får større aktive roller under kontrolltiltak er de og representert under 

effektiviseringsmodellen, dog i en mer passiv rolle. Her skal politiet og PST bistå andre 

politidistrikt og organisasjoner med informasjon, og bevisstgjøre dem om det forebyggende 

arbeidet. I det aktive forebyggingssporet er bekymringssamtalen et sentralt verktøy i politiets 

arbeid og tiltak i handlingsplanen introduseres for å videreutvikle en håndbok for å sikre 

rutiner, likebehandling, dokumentasjon og kvalitet i gjennomføringen.182   

Å øke kunnskapen og informasjon som en viktig forutsetning for målrettet innsats 

fremkommer også som et større satsingsområde i den den nye handlingsplanen til regjeringen 

Solberg.183 Forskningen skal blant annet ta for seg generell kunnskap om radikalisering og 

voldelig ekstremisme, samt radikaliseringsprosesser og motivasjonsfaktorer, forebyggende 

tiltak og betydningen av internett og sosiale medier overfor radikaliseringsprosessen.184 Under 

den gjeldende handlingsplanen rettes flere tiltak mot å utarbeide en forskningsstrategi om 

fenomenet radikalisering og voldelig ekstremisme. Forskningen omhandler: lokalt 

forebyggingsarbeid, radikaliseringsprosesser, utvikle helsesektorens kompetanse med voldelig 

ekstremisme og styrke temaet radikalisering og voldelig ekstremisme som tema under 

utdanningen til justissektoren. De opprinnelige tiltakene om å øke kompetansen og 

informasjonen styrkes ytterlige med tilskuddene av flere tiltak etter 2014 som omhandler 

opprettelsen av C-Rex – Senter for ekstremismeforskning, og flere forskningsprosjekter 

tilknyttet holdninger, hatefulle ytringer og norsk høyreekstremisme og konspirasjonsteorier.  

Behovet for å ytterligere klargjøre ansvarsområder og utvikling av tverrsektorielt samarbeid 

fremkommer og som et behov i den nye handlingsplanen. Justis- og beredskapsdepartementet 

får hovedansvaret for å styrke det nasjonale koordineringsarbeidet. Ansvaret for forebygging 

av radikalisering og voldelig ekstremisme skal forankres i politidistriktene.  PST skal styrke 
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sin sentrale rådgivende funksjon overfor politidistrikter og andre aktører i 

forebyggingsarbeidet, og internasjonalt samarbeid skal styrkes både i nordisk forstand, og i 

europeisk og global forstand. Også lovskjerpelser fremmes i denne handlingsplanen der blant 

annet forslag om tap av statsborgerskap trekkes frem og strafferegulering av privates 

deltakelse i væpnet konflikt.  

 

Likheter og ulikheter 

Kanskje den største forskjellen mellom de to handlingsplanene må være konteksten de ble 

skapt i. Da den første handlingsplanen ble unnfanget var radikalisering og voldelig 

ekstremisme i stor grad ikke på samfunnsordenen i Norge, men en potensiell trussel. I 

handlingsplanen står det at selv om Norge har vært spart for terrorhandlinger betyr det ikke at 

det ikke kan ramme oss også.185 I den grad trusselnivået nevnes beskrives det som lavt, men at 

det pågår aktivitet i visse miljøer som kan endre dette bildet.186 Der den opprinnelige 

handlingsplanen skulle være i forkant av utfordringene som Norge hittil hadde begrenset 

erfaring med i nyere tid fremstår den gjeldende handlingsplanen som reaksjonær på både 

tidligere og nåværende hendelser. Både i forhold til at Norge nå har opplevd terroranslag på 

egen jord, samtidig som fremveksten av fremmedkrigere utgjør en ny trussel som må 

bekjempes.187 I den gjeldende handlingsplanen, skapt etter 22. juli angrepene er nettopp 22. 

juli det første som nevnes i innledningen, og blir beskrevet som de mest dramatiske 

voldshandlingene Norge har vært utsatt for siden andre verdenskrig188. Ved flere anledninger 

når behovet for en ny handlingsplan oppstår nevnes fremmedkrigere. I en stortingsdebatt 

presiserer den daværende ferske justisministeren for den nye regjeringen at anslagsvis 40 til 

50 nordmenn har tilsluttet seg islamistiske grupperinger i Syria og viser til behovet for en ny 

handlingsplan.189 Da statsminister Solberg lanserte den nye handlingsplanen nevner hun og 

endringer i trusselbildet der fremmarsjen av fremmedkrigere blir trukket frem som et 

eksempel på hvorfor de trenger nye tiltak.190  

På grunn av terrorismens globale skala og dens uforutsigbarhet viser Kaufmann til hvordan 

myndigheter benytter seg av en ny og mer forsiktig retorikk i omtalen av utfordringene. Nå 
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lover ikke myndighetene å avverge handlingene og forestillingen om sikkerhet forvandles til 

noe absolutt til noe mer usikkert.191 Dette ser vi særlig godt i den gjeldende handlingsplanen. 

Der den opprinnelige handlingsplanen graderer trusselnivået til lavt, gjøres ikke dette i den 

gjeldende handlingsplanen, og den påtar seg i mye større grad en forsiktig tilnærming i 

omtalen av å bekjempe fenomenet radikalisering og voldelig ekstremisme. Istedenfor å 

gradere trusselnivået viser den heller til tre hovedutfordringer som gjør det krevende å 

bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er og interessant å bemerke seg at blant 

utfordringene som trekkes frem nevnes det at de forebyggende tiltakene rettet mot 

høyreekstreme miljøer, især nynazistisk ideologi, på 90-tallet ble godt mottatt av samfunnet 

og til familiene til personene det gjaldt. Det skapes dermed et inntrykk om at tiltakene ikke 

blir like godt mottatt i dagens målgruppe.   

I begge handlingsplanene fremstår islamisme som den største trusselen mot sikkerheten. I den 

opprinnelige handlingsplanen trekkes det frem at trusselen fra ekstreme islamister i Norge kan 

øke og at trusselen fra islamisme trekkes frem i vesentlig større grad enn høyre- eller 

venstreekstremisme. Islamisme/Islamister blir trukket frem 29 ganger i handlingsplanen mot 

høyreekstremismens 14, og høyreekstreme grupperinger blir omtalt som uorganisert og 

svekket.192 Venstreekstremisme nevnes kun fire ganger og blir hovedsakelig nevnt som en 

trussel i forbindelse med politiske demonstrasjoner193. I den gjeldende handlingsplanen 

nyanseres dette bilde noe. Her blir islamisme og høyreekstremisme trukket frem som 

motpoler mot hverandre som vil påvirke trusselnivået tilknyttet de ulike aktørene. I den 

opprinnelige handlingsplanen blir høyreekstremister fremstilt som forskjellige aktører 

inspirert av rasisme, nasjonalisme og/eller nynazisme, mens i den nye handlingsplanen er det 

islamfiendtlig høyreekstremisme som blir trukket frem194. Den farlige høyreekstremisten er 

ikke nødvendigvis motivert av nasjonalisme eller nynazisme så mye som et islamfiendtlig hat. 

Imotsetning til den opprinnelige handlingsplanen nevnes ikke venstreekstremisme med ord i 

denne handlingsplanen og det fremstår som at bekymringen tilknyttet venstreekstremisme i 

stor grad overskygges av islamister og islamfiendtlig høyreekstremisme.  

Ikke overraskende faller størsteparten av vektleggingen av tiltakene i den opprinnelige 

handlingsplanen under effektiviseringsmodellen der så mye som 2/3 av tiltakene i en eller 

annen grad omhandler å innhente kunnskap, effektivisere institusjonene, kompetansebygging 
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eller kurs og foredrag. Dette kan argumenteres for å ikke være særlig overraskende av to 

grunner: For det første eksisterer det en holdning om at det forebyggende arbeidet i stor grad 

skal hvile på eksisterende strukturer innenfor velferdsmodellen195. For det andre, ettersom 

dette var den første handlingsplanen på sitt slag, og at ekstremisme i norsk sammenheng 

hovedsakelig var tilknyttet et fenomen som eksisterte på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, er det 

ikke overaskende at mye av tiltakene omhandler nettopp kunnskap- og kompetansebygging, 

samt bygge et oversiktsbilde i nyere tid. I den nye handlingsplanen er også 

effektiviseringstiltak den dominerende tiltrekningskraften der omtrentlig 2/4 av tiltakene faller 

under. Tendensen om å fortsette å innhente ny kunnskap fortsetter der særlig de nye tiltakene 

implementert etter 2014 i større grad omhandler forskningsprosjekter og kompetanseheving.  

Etter effektiviseringstiltakene vektlegger begge handlingsplanene mer eller mindre 

sosialiseringstiltak nest tyngst. Fra den opprinnelige handlingsplanen baserer tiltakene på å 

øke dialogen mellom individet og myndighetspersoner og støtte opp under ressursene til 

enkeltindividet i form av opplæring og sørge for inkludering i arbeidslivet og forebygging av 

aggressiv atferd. Ut ifra tiltakene ser den nye handlingsplanen ut til å i langt større grad 

prioritere sosialiseringstiltak. Også her rettes flere tiltak mot opplæring og inkludering, men 

også exit-tiltak og forebyggende tiltak rettet mot internett har fått stor oppmerksomhet.  

I den opprinnelige handlingsplanen er det få tiltak rettet mot struktur og miljø. Her legges 

henholdsvis inn ett tiltak mot å styrke videregående opplæring, styrke boligsituasjonen og 

tros- og livssynstilbudet. Tros- og livssynstilbudet styrkes ytterligere i den nye 

handlingsplanen. Det rettes ingen tiltak mot boligsituasjonen men flere tiltak rettes istedenfor 

å styrke asylmottak, familievernkontorene og kriminalomsorgen.  

Det største skillet mellom vektleggingen av tiltakene finner vi derimot under kontrolltiltakene. 

I den opprinnelige handlingsplanen er det kun ett tiltak som skal sikre at 

straffegjennomføringen motvirker nye straffbare handlinger. I den nye handlingsplanen 

derimot er det lagt in 10 tiltak styrker overvåkningen og kontroll og viser et stort skifte i 

innstillingen til overvåkning og kontroll mellom de to handlingsplanene. I stor grad rettes det 

oppmerksomhet mot internett der både politiet og andre aktører skal forebygge radikalisering 

over nett er et stort satsingsområde. Tilknyttet fremmedkrigervirksomhet skal også 

utlendinger nå forvises og PST skal rapportere om hjemkomst av norske statsborgere som har 

deltatt i krigshandlinger i utlandet.  

 
195 Lid, Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 34 
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I liket med regjeringen Stoltenberg II har også regjeringen Solberg valgt å rette tiltakene inn 

under forskjellige satsingsområder. Der handlingsplanen til Stoltenberg bestod av fire 

satsingsområder består denne handlingsplanen av fem satsingsområder med noe annerledes 

perspektiv. Lik den forrige handlingsplanen er to av satsingsområdene basert på å øke 

kunnskapen og informasjon, samt styrke samhandlingen og koordineringen mellom aktørene. 

Der den forrige handlingsplanen så har satsingsområde på å styrke dialog, involvering og 

støtte til sårbare og utsatte personer staker de tre andre satsingsområdene i Solbergs 

handlingsplan en ny kurs. To av de nye satsingsområdene er tildelt forebyggende arbeid 

knyttet henholdsvis til å forebygge tilveksten til ekstreme miljøer og bidra til reintegrering, 

samt forebygge radikalisering og rekruttering gjennom internett. Det siste satsingsområdet er 

knyttet til internasjonalt samarbeid og gjør dermed et skille mellom samarbeid og 

koordinering på nasjonalt nivå og internasjonalt. 

Tre andre vesentlige skiller mellom de to handlingsplanene bør også nevnes. For det første 

førte handlingsplanen til Stoltenberg II opp flere departementer som ansvarlig for 

gjennomføringen av tiltakene. For eksempel står hele fire ulike departementer oppført som 

ansvarlige for gjennomføringen av tiltak #2, mens i handlingsplanen til Solberg er det kun 

oppført ett ansvarlig departement for hvert tiltak. Dette begrunnes i handlingsplanens forord 

med at dette skal bidra til å klargjøre ansvarene mellom departementene og der tiltakene 

berører flere departementer er ett departement gitt hovedansvaret for koordineringen196. For 

det andre gjorde handlingsplanen til Stoltenberg II et skille mellom tiltakene om de var nye, 

videreføres eller forsterkes, mens dette fremkommer ikke i tiltakene til handlingsplanen fra 

2014. For det tredje presiserer ikke handlingsplanen slik den forrige gjorde hva som er 

intensjonene til de forskjellige aktørene i det forebyggende arbeidet. Der handlingsplanen fra 

2010 i større grad redegjorde for vektleggingen av hva de ulike aktørene kunne bidra med 

innen det forebyggende arbeidet fremkommer dette ikke i den nye handlingsplanen.  
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Kapittel tre. Perspektiver, kontekst og trussel 

Teoretisk rammeverktøy for den politiske konteksten handlingsplanene 

oppstår i 

 

«Vår viktigste oppgave som politikere er å ivareta landets sikkerhet og befolkningens trygghet 

– beskytte innbyggerne».  

 

Norske myndigheter har gjennom handlingsplanene mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme påtatt seg, dog ikke helt alene ettersom planene inviterer til et bredt samarbeid, 

ansvaret av å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Ole Wævers 

sikkerhetiseringsteori tar utgangspunkt i at hva som er farlig overfor staten og individet er 

avhengig av hva myndighetene selv definerer som et sikkerhetsspørsmål.197 

Sikkerhetiseringsteorien viser hvordan myndighetene gjør bestemte fenomen, som for 

eksempel radikalisering, om til et sikkerhetsspørsmål og kan dermed påberope seg 

ekstraordinære tiltak og makt.198 Mareile Kaufman utdyper dette og viser ved at 

myndighetene definerer noe som et sikkerhetsproblem fremfor et ordinært problem etableres 

og forståelsen at løsningen på problemet finnes i sikkerhetspolitikkens verktøykasse.199 Denne 

utviklingen vises også i Norge der det ble kunngjort fire måneder etter terroranslaget 22. juli 

at daværende Justis- og politidepartementet skiftet navn til Justis- og 

beredskapsdepartementet.200 Tilhørende ansvarsområdet for departementet var nå både 

kriminalitets- og krisehåndtering.201 

Radikalisering og voldelig ekstremisme lever i et symbiotisk forhold med samfunnet der 

årsakene og reaksjonene på fenomenet er sosialt konstruert og tilpasset. Sahlin argumenterer 

for at valg av forebyggingstiltak og strategier ikke alltid baserer seg på tilgjengelig kunnskap, 

men påvirkes av flere strukturelle og politiske forhold.202 Likeså er og oppfattelsen av hvem 

 
197 Kaufmann, Kriminalitetskontroll eller sikkerhetspolitikk, 22 
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201 Kaufmann, Kriminalitetskontroll eller sikkerhetspolitikk, 22 
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som er i risikosonen, eller oppfattet som en terrorist, vurdert ut ifra en politisk og historisk 

kontekst.203  

I forrige kapittel ble regjeringens handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme 

analysert i lys av det teoretiske rammeverket til Sahlins forebyggingsmodell. Mark Sedgwicks 

teori om kontekstene myndighetene snakker om radikalisering på vil derimot legge det 

teoretiske rammeverket på for dette kapittelet hvor konteksten handlingsplanene oppstår i vil 

analyseres. Sedgwick argumenterer for at vestlige myndigheter benytter begrepet 

radikalisering primært opp til tre ulike politiske kontekster innenfor sikkerhets-, integrerings- 

og utenrikspolitikk.204 Dette er derimot problematisk ettersom hver av de ulike områdene 

tolker, forstår og reagerer på problemet ulikt.205  

Sikkerhetsperspektivet ser på radikalisering som et sikkerhetsproblem der 

sikkerhetsmyndighetenes oppgave er å analysere om individene er i risikosonen for å utøve 

vold. Her er politi, etterretning og forsvar viktige aktører og radikalisering ses hovedsakelig 

som et problem mot sikkerheten til staten og borgerne.206  

Integrasjonsperspektivet er mer komplekst enn sikkerhetsperspektivet ettersom radikalisering 

der er et definert ut ifra handling. Integrasjonsperspektivet ser derimot radikalisering som noe 

definert utfra holdninger og verdier til vedkommende og er gjenstand for en mer subjektiv 

tolkning. Manglende toleranse overfor kjønn, seksualitet, etnisitet eller gjeldende 

samfunnsnormer kan i dette perspektivet tolkes som radikalisering.207 Ekstreme holdninger 

som avviker fra verdigrunnlaget til det aktuelle samfunnet bidrar til å true konformiteten og 

derav tryggheten.  

Utenriksperspektivet omgjør radikalisering til et mye mer politisk ladet begrep der 

definisjonen ofte er et resultat av interne utenrikspolitiske interesser, og av forholdet nasjonen 

har med andre allierte land og den felles vurderingen av hva de ønsker å inkludere og 

ekskludere som radikaliserte grupper.208 Eksempelvis er IS gjennom norsk utenrikspolitikk, 

samt internasjonale organisasjoner som NATO og FN, definert som en radikalisert 

terrororganisasjoner.209  

 
203 Grønnerud, et al, Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering, 11 
204 Sedgwick, The Concept of Radicalization as a Source of Confusion, 479 
205 Grønnerud, et al, Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering, 13 
206 Sedgwick, The Concept of Radicalization as a Source of Confusion, 486 
207 Ibid., 487 
208 Ibid., 488 
209 Grønnerud, et al, Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering, 14 
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Disse tre perspektivene eksisterer nødvendigvis ikke i et harmonisk forhold, og ofte kan 

perspektivene være i konflikt med hverandre. Personer som innehar ekstreme holdninger kan 

være radikalisert innenfor integrasjonsperspektivet, men agerer ikke gjennom handlinger og 

fremstår dermed ikke som en trussel i sikkerhetsperspektivet. De ulike perspektivene 

medfører en individuell forståelse og oppfatning av fenomenet. Sedgwicks analyse av 

konteksten radikalisering forekommer hos vestlig myndigheter legger dermed et passende 

analytisk rammeverk i hvor oppgaven nå ønsker å vise hvilke kontekster handlingsplanene 

mot radikalisering og voldelig ekstremisme oppstår.  

 

Under hvilke perspektiver oppstår handlingsplanene? 

Utvalget tok utgangspunkt i 33 unike dokumenter fra perioden 2010-2019 tilknyttet når 

handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme blir spesifikt nevnt og referert 

til tilknyttet Stortingsmeldinger, interpellasjoner og spørretimer i Stortinget. Disse 

dokumentenes innhold og diskusjon av handlingsplanene ble så analysert for å se under 

hvilket sikkerhets-, integrasjons- eller utenriksperspektiv de så falt under. Her må derimot 

visse forbehold redegjøres for. Handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme 

omfatter samlet sett 75 tiltak rettet mot å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme og 

kaster dermed et bredt nett. Både innenfor det strafferettslige sporet, der 

sikkerhetsperspektivet kan være dominerende, og innenfor forebyggingssporet, der 

integrasjonsperspektivet kan vektlegges. Det kan dermed oppstå situasjoner under utvalget der 

debatten rundt handlingsplanene omfavner to, eller alle perspektivene. Dokumentene har da 

blitt analysert basert på spørsmålet, eller tematikken som gjorde at de tok opp 

handlingsplanene og katalogisert deretter. 

Sikkerhetsperspektivet: Ikke overraskende falt flere av stortingsmeldingene og debatten i 

Stortinget rundt handlingsplanene under sikkerhetsperspektivet. Flere ganger under utvalget 

blir oppgaven om å trygge borgerne i samfunnet trukket frem som den viktigste oppgaven til 

politikerne. Det er en fin spredning i utvalget mellom stortingsmeldinger, interpellasjoner og 

spørretimer som faller under sikkerhetsperspektivet. I 2010 utgis stortingsmeldingen: Kampen 

mot organisert kriminalitet, som dekker ekstremisme som en form for kriminalitet og viser til 

tiltakene i planen som kan forhindre marginalisering.210 I 2013 er terror på agendaen da både 

 
210 St.meld. nr 7 (2010-2011), 40 
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en stortingsmelding om terrorberedskapen og oppfølging av 22.juli-kommisjonens arbeid 

slippes.211 samt et spørsmål i Stortinget tilknyttet behovet for en ny terrorlov når nordmenn nå 

reiser til utlandet og utgjør en fare for å bli radikalisert for å bli en trussel mot Norge.212 

Bekymringen rundt eksisterende lovverk fortsetter i 2014 der en interpellasjon tar opp om 

eksisterende lovhjemler er sterke nok.213 En ny interpellasjon retter fokus på forskning på 

justis og beredskap og kritiserer en manglende fokus på samfunnssikkerhet og beredskap.214 I 

2015 etterspør en interpellasjon manglende beskyttelse for konvertitter mot hatkriminalitet.215 

Samfunnssikkerheten får ytterligere oppmerksomhet i 2016 og blir tatt opp ved tre ulike 

anledninger. PSTs nye trusselvurdering gir anledning til å stille spørsmål til statsministeren 

om hvordan statsministeren selv vurderer trusselbildet mot Norge og hvilke tiltak regjeringen 

vil gjøre for å kjempe mot radikal ekstremisme. 216 Et annet spørsmål rettes til hvordan 

forhindre rekruttering til den selverklærte vigilante-gruppen Odins soldater der 

spørsmålsstilleren legger frem mer ressurser til politiet og økt overvåkning som mulige 

tiltak.217 Stortingsmeldingen: Risiko i et trygt samfunn legger frem rammene for bekjempelse 

av kriminalitet, herunder radikalisering og voldelig ekstremisme der handlingsplanen blir 

hyppig nevnt tilknyttet samfunnssikkerhet.218 I 2017 rettes det to spørsmål tilknyttet 

opprettelsen av det nye beredskapssenteret der handlingsplanen blir nevnt. En interpellasjon 

etterspør oppfølging av 22. juli-kommisjonen og kritiserer manglende bevilgning til et nytt 

nasjonalt beredskapssenter.219 Samt et muntlig kritisk spørsmål om for mye av pengene går 

utelukkende til beredskapssentre og politihelikoptre.220  

Integrasjonsperspektivet: En større del av utvalget havner derimot under 

integrasjonsperspektivet. I 2011 rettes det to interpellasjoner, under samme stortingsdebatt der 

kritikk rettes mot politisk og religiøs aktivitet finansiert av islamistiske regimer som ikke 

anerkjennes menneskerettighetene, og om imamer fra slike regimer skal få oppholds- og 

arbeidstillatelse i Norge.221 En stortingsmelding i 2012, En helhetlig integreringspolitikk – 

Mangfold og fellesskap, presenterer rammene for regjeringens integreringspolitikk der under 

 
211 St.meld. nr 21 (2012-2013), 33 
212 S.tid (2013-2014), 218 
213 S.tid (2013-2014), 256 
214 S.tid. (2014-2015), 178 
215 S.tid (2014-2015), 3660 
216 S.tid (2015-2016), 1874 
217 S.tid (2015-2016), 2065 
218 St.meld. nr 10 (2016-2017), 88 
219 S.tid (2016-2017), 3284 
220 S.tid (2017-2018), 473 
221 Innst 282 S (2010-2011), 3340 
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punktet holdninger til innvandre vises hvordan fremmedfrykt og intoleranse kan skape 

ekstremisme. Utfordringen er at ekstreme holdninger ikke blir til ekstreme handlinger.222 

Under en interpellasjon i 2014 angående norske spioner for Sovjetunionen under den kalde 

krigen trekkes det frem en viss sammenheng av de samme holdningene og innstillingene er å 

finne i dagens fremmedkrigere.223 Det stilles og spørsmål rundt forskning på 

høyreekstremisme generelt der mer ressurser etterlyses.224 I 2015 er det en interpellasjon om 

status i det forebyggende arbeidet og behovet for nye tiltak. 225 Samt en stortingsmelding om 

likestilling i praksis, som legger føringer på bekjempelse av hatefulle ytringer der 

handlingsplanen er retningsgivende på området.226  Året 2016 ser et stort løft innenfor 

hyppigheten av integrasjonsperspektivet med flere interpellasjoner, spørsmål og 

stortingsmeldinger om emnet. En interpellasjon retter oppmerksomhet mot å forebygge 

ekstremisme, og øke forståelsen og respekten for ulike trosretninger og livssyn.227 Begge 

stortingsmeldingene tar for seg ungdom. En melding informerer om holdningsskapende for 

barn, foresatte og lærere mot radikalisering på internett. En annen, Familien – Ansvar, frihet 

og valgmuligheter tar opp problemstillingen med ungdom som radikaliseres i ekstrem retning 

der bevilginger og støtteprogrammer til kommunene og interesseorganisasjoner er sentrale 

aspekter.228 Størst hyppighet av handlingsplanene i 2016 fremkommer derimot i de muntlige 

spørretimene. Det fremstilles et felles representantforslag om et felles løft for god 

integrering.229 Om PSTs holdning til at den viktigste redskapen i kampen mot radikalisering 

og voldelig ekstremisme er tillit til myndighetene.230 Samt en debatt om Fremskrittspartiets 

politiske talsmanns honnør til gruppen Odins Soldater og om dette synet fortsatt stod ved 

lag.231 I 2017 er igjen ungdom et sentralt tema der samtlige utvalg i denne perioden der 

spørsmål stilles under den muntlige spørretimen om barnefattigdom, ungdom og norsk skole. 

Et spørsmål foretar seg hvordan hindre at barnefattigdom ender i kriminalitet, arbeidsledighet 

og radikalisering.232 Et annet omhandler problemstillingen tilknyttet taushetsplikt i 

samhandling mellom etater i arbeidet om å hindre at ungdom rekrutteres til radikaliserte 
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229 S.tid (2015-2016), 1659 
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nettverk og kriminelle gjenger.233 Det siste spørsmålet tar bakgrunn i et nytt terrorangrep i 

England og etterspør de viktigste tiltakene i norsk skole for å forebygge radikalisering blant 

dagens unge.234 I 2018 rettes en interpellasjon spørsmål rundt å sikre arbeidet mot 

hatkriminalitet og får i motsvar at på området er regjeringens handlingsplan mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme retningsgivende på området og arbeidet baserer seg på 

dens føringer opp mot hatkriminalitet.235 

Utenriksperspektivet: Kontekster der handlingsplanene mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme tas opp i et utenriksperspektiv fremkommer ikke før i 2015, der en 

stortingsmelding redegjør for Norges deltakelse i FN. I et møte i sikkerhetsrådet om 

fremmedkrigere til IS og terrorisme generelt trekker statsminister Erna Solberg frem 

handlingsplanen og det nevnes at samtlige medlemsland forplikter seg i innsatsen om å hindre 

fremveksten, finansiering og rekruttering til fremmedkrigervirksomheten.236 I 2016 redegjøres 

det for Stortinget om viktige EU og EØS-saker, der samarbeidet med EN angående beredskap 

mot terroranslag fremheves. 237 En stortingsmelding i 2017 omhandler viktige veivalg i norsk 

utenriks- og sikkerhetspolitikk der radikalisering og voldelig ekstremisme skal bekjempes 

med å fortsette å bruke nordiske, europeiske og internasjonale nettverk med et særlig fokus på 

innvandrere og flyktninger og forhindre marginalisering og radikalisering blant disse.238 I 

2018 redegjøres det for nytt for Stortinget av både utenriks- og forsvarsministeren om kampen 

mot IS og strategiene vektlagt.239     

 

Tendenser 

Det er flere katalysatorer for å nevne handlingsplanene, og tematikken rundt hva som gjør at 

handlingsplanene blir nevnt i Stortinget spenner seg stort. Oppgaven vil derfor her fokusere 

på hovedtendensene og om det dannes et bilde om en kontekst fremstår mer aktuell enn en 

annen i når handlingsplanene blir referert til.  Ut ifra analysen fremkommer det at en majoritet 

av konteksten handlingsplanene oppstår i omhandler integrasjonsperspektivet. 

Sikkerhetsperspektivet faller i annen rekke, noe som kan indikere en oppfatning, eller tendens 
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om at forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i større grad er et spørsmål om 

integrasjon fremfor sikkerhet blant de politiske beslutningsdeltakerne på Stortinget.  

Under integrasjonsperspektivet er tendensen at handlingsplanene blir nevnt i stor grad i 

forbindelse med ungdom. Der flere av spørsmålene stilt rundt bekymring om radikalisering og 

voldelig ekstremisme handler om å forebygge dette på et tidlig ungdomsnivå. Det er en 

utbredt oppfattelse blant politikere og forebyggingsaktører om at skolen spiller en viktig rolle 

i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.240 Dette til tross for at 

forskningsmiljøet sliter med å produsere konkret forskning som påviser utdanningens 

forebyggende effekt.241 Den største fellesnevneren blant utvalget under 

integrasjonsperspektivet må argumenteres å være knyttet til bekymring overfor holdninger. 

Flere ganger blir integrering trukket frem i forbindelse med handlingsplanene, men 

bekymringen vektlegges hovedsakelig ikke at innvandrere skal bli radikalisert så mye som at 

innvandring kan fremme en holdning basert på intoleranse og fremmedfrykt hos nordmenn. 

Flere spørsmål og stortingsmeldinger etterspør derfor arbeid tilknyttet å motvirke negative 

holdninger, samt forskning på hva som forårsaker disse holdningene, særlig blant 

høyreekstreme.  

Fra myndighetene til politiet til trossamfunn er det en delt etablert oppfatning om at 

stigmatisering utløser en sårbarhetsfaktor som kan føre til en eventuell 

radikaliseringsprosess.242 På den ene siden er frykten av diskriminering og stigmatisering skal 

fjerne individets oppfattete tilhørighet til samfunnet og derav miste lojaliteten. Hvorfor 

innrette seg etter et samfunn som angriper deg? På den andre siden er frykten om at individer 

som stigmatiserer og diskriminerer skal utvikle ekstreme holdninger om til ekstreme 

handlinger overfor den marginaliserte gruppen. For å bekjempe dette etterlyses det derfor 

tiltak innenfor utdanning og arbeid som skal forhindre utenforskap. Samt strategier og 

forskning som retter seg inn mot holdningsendrende atferd for å forhindre at ekstreme 

holdninger blir til ekstreme handlinger.  

Innenfor sikkerhetsperspektivet oppstår det et skille som er interessant å bemerke seg. Der når 

høyreekstremisme i stor grad ble omtalt falt dette hovedsakelig under 

integrasjonsperspektivet, der fokuset var å motarbeide holdningene og forskning på derav. 

Derimot når tematikken dreier seg om fremmedkrigere, eller islamistiske regimer, blir det i 

 
240 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 69 
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mye større grad et spørsmål om sikkerhet. Det foreslås lovforbud overfor individer som ikke 

anerkjenner etablerte fellesverdier i samfunnet, og spørsmål rundt svakheter ved gjeldende 

lovhjemler og styrking av disse ettersom disse individene kan returnere til Norge og utgjøre 

en trussel mot norske interesser. I sin bok om ungdom og politisk ekstremisme i Norge 

forteller Viggo Vestel om hvordan ungdom opplever presset fra norske medier om islamisme 

som en heksejakt.243 Denne bekymringen er ikke ubegrunnet. En kritikk av handlingsplanene 

og hva som vektlegges i forebyggingsstrategiene har vært at den er for ensidig rettet mot 

radikalisert islam.244 En annen kritikk har vært at norske forebyggingsstrategier har utviklet 

seg til å i større grad benytte seg av kontrollvirkemidler i dette arbeidet.245 Dette er uheldig 

ettersom katalogiseringen ser ut til å underbygge denne kritikken der på den ene siden er 

høyreekstremisme i større grad et holdningsproblem, mens islamisme i større grad er et 

sikkerhetsproblem. For å imøtekomme denne kritikken presiseres det ofte når 

handlingsplanene nevnes i utvalget at de er en handlingsplan mot alle former for ekstremisme. 

Høyre- og venstreekstremisme, samt radikal islamisme.  

En logisk årsaksforklaring til hvorfor islamisme fremkommer i større grad under 

sikkerhetsperspektivet må være at med unntak av terroranslaget 22. juli, 2011, og forsøket på 

terroranslag i Bærum, 10 august, 2019, har norsk høyreekstremisme i større grad vært et 

ordensproblem med potensiale for voldsbruk. På den andre siden har norske islamske aktører 

som Profetens Ummah aktivt oppfordret til angrep og deltakelse i 

fremmedkrigervirksomheten.246 I tillegg har IS, som en organisasjon av radikal voldelig 

islamisme, utført, og truet med, flere angrep mot vestlige myndigheter, som beveger 

oppfattelsen mot at radikal islamisme ikke bare har et potensiale for voldsbruk, men også 

utøver det.  

To andre tendenser burde og trekkes frem. En sikker konklusjon basert på omfanget av når 

handlingsplanen oppstår under sikkerhetsperspektivet er at radikalisering og voldelig 

ekstremisme i norsk forstand i stor grad forbindes med kriminalitet, og at bekjempelsen av de 

to fenomenene påtar seg flere likhetstrekk. En annen tendens er at i forbindelse med sikkerhet 

nevnes også ofte uttrykket beredskap som igjen ofte trekker ofte røde tråder til terroranslaget 

22. juli og behovet for en ny beredskapssenter.  

 
243Vestel, I gråsonen, 116 
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Under utenriksperspektivet fremkommer det at i likhet med sikkerhetsperspektivet, er 

majoriteten av katalysatorene for å nevne handlingsplanene mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme fremmedkrigervirksomheten. Under forrige kapittel ble det etablert at begge 

handlingsplanene la til grunn en stor satsing på det som ble definert som effektiviseringstiltak. 

Tiltak som blant annet skal styrke og effektivisere samarbeidet på tvers av instanser. Denne 

innstillingen ser vi og er den rådende holdningen når det kommer til handlingsplanene i et 

utenriksperspektiv. Fremmedkrigerne skal bekjempes med nordisk, europeisk og 

internasjonalt samarbeid som skal hindre fremveksten, rekrutteringen og finansieringen av 

fremmedkrigervirksomheten. 

Avslutningsvis viser analysen av utvalget at det er fremtredende at sjeldent er det 

handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme det blir aktivt spurt om. Dette 

kan eksemplifiseres med å gjøre et skille mellom de tilfellene der handlingsplanene blir aktivt 

spurt om, eller er en del av resonnementet til av spørsmålsstilleren kontra når 

handlingsplanene blir brukt som en del av svaret. Under disse premissene fremstår 

handlingsplanene som et lite interessant tema der kun tre ulike interpellasjoner og et muntlig 

spørsmål under spørretimen aktivt spurte om eller nevnte handlingsplanene. Hovedsakelig 

fremkommer handlingsplanene som en del av svaret til den ministeren spørsmålet er stilt til. 

Av disse fire tilfellene fremkom ingen under regjeringsperioden til Stoltenberg og det var ikke 

før i 2014 i forbindelse med fremmedkrigere og tidligere spionvirksomhet for Sovjetunionen 

at handlingsplanen for første gang blir aktivt brukt i forbindelsen med spørsmålet 

Det er altså flere tydelige tendenser til å nevne handlingsplanene når de analyseres under 

perspektivene sikkerhet, integrasjons- og utenriks. Noe som skilte seg ut som felles for alle tre 

perspektivene var at i perioden 2010-2019 var det en utvikling i hvor ofte handlingsplanene 

oppstod. For å eksemplifisere dette tydeligere vises derfor den historiske utviklingen av 

hyppigheten av omtalelsen av handlingsplanene i utvalget. Grafen skiller stortingsmeldinger, 

interpellasjoner og spørretimen og viser at alle tre har fulgt en relativ identisk historisk 

utvikling.  
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Som vist under grafen skjer det en markant økning fra perioden 2013 som når sitt høydepunkt 

i 2016 og deretter faller i «popularitet». En analyse av datautvalget belyser årsaksforklaringen 

til dette godt. Allerede i 2013 med regjeringsskifte mellom daværende statsminister Jens 

Stoltenberg og den nåværende statsministeren Erna Solberg ble det i Stortinget erklært av den 

ferske daværende justisministeren at behovet både for en ny handlingsplan mot radikalisering 

og voldelig ekstremisme, samt nye terrorlover var pressende. Dette ble forklart med endringer 

i trusselbildet, blant annet fremveksten av fremmedkrigere. 247 Som allerede etablert er også 

IS, og tilreisende fremmedkrigere store katalysatorer for å nevne handlingsplanene. Samtidig 

har også høyreekstremisme bidratt til den økte hyppigheten. 2016 var året der den Nordiske 

motstandsbevegelsen (DNM) ble etablert og fremstår som den mest suksessfulle 

høyreekstremistiskorganiserte miljøet både i Norge og i Norden. 248 Organisasjonen består av 

medlemmer fra Sverige, Norge, Danmark og Island og ønsker å etablere en nordisk 

nasjonalsosialistisk stad, og har markert seg med flere offentlige demonstrasjoner i landet.249 I 

tillegg har også andre høyreekstreme organisasjoner som Odins Soldater fått oppmerksomhet i 

dette tidsrommet.250  

Det er derfor tydelig at det foregår et skille i når handlingsplanene mot radikalisering og 

voldelig ekstremisme er relevant tilknyttet om det er spesifikt eller generelt. Når radikalisering 
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og voldelig ekstremisme er generelt fremkommer det i datautvalget av hyppigheten er relativ 

lav, samtidig som «problemet» skal bekjempes med integrasjonsverktøy som sosial inklusjon 

og utdannings- og arbeidsfremmede tiltak. Derimot når radikalisering og voldelig 

ekstremisme blir spesifikt, endrer dette perspektivet seg og hyppigheten øker, samtidig som 

det nå ses på som et sikkerhetsproblem og må møtes med kontrolltiltak.  

Ettersom hyppigheten øker dramatisk i tilknytning til spesifikke radikale islamister og til 

høyreekstreme, og disse forstås som en trussel mot sikkerheten basert på tiltakene som 

iverksettes mot dem, ville en logisk antakelse under dette premisset være at majoriteten av 

utvalget også ville falle under sikkerhetsperspektivet. Likevel viser analysen av at 

hovedvekten tilfaller integrasjonsperspektivet. Dette understreker dermed at selv om 

radikalisering og voldelig ekstremisme i stor grad er et sikkerhetsproblem, ligger det i norsk 

ekstremismeforebyggende natur at dette best løses gjennom velferdsstatens verktøykasse. 

 

Radikaliseringsdiskurs eller segregasjonsdiskurs  

Studier av diskursen av radikalisering og voldelig ekstremisme viser at ofte tar debatten om 

hvordan det skal løses en av to former: Radikaliseringsdiskursen eller segregasjonsdiskursen. 

Likeså viser denne oppgavens analyse at selve bekjempelsen av radikalisering og voldelig 

ekstremisme foregår i to retninger. Det spesifikke og kontrollerende, og det generelle og 

inkluderende.  

I handlingsplanene har en stor overvekt av tiltakene vært rettet mot å øke kompetansen og 

kunnskapen til ansatte i førstelinjen i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Disse tiltakene rettes dermed ikke mot det som ofte oppleves som årsaken til radikalisering, 

men fokuserer heller på å forstå problemet og kontrollere enkeltindivider i faresonen.251 

Christer Mattson argumenterer for at dette er et resultat av at radikaliseringsdiskursen 

dominerer det praktiske arbeidet for aktørene i førstelinjeinnstansene.252 På den andre siden 

opplever aktørene innenfor velferdstjenestene at løsningen tilknyttet problemet radikalisering 

og voldelig ekstremisme ligger i segregasjonen fra fellesskapet der manglende inkludering og 

samhold er årsaksforklaringene og må dermed vektlegges253.  

 
251 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 26 
252 Ibid., 26 
253 Ibid., 26 
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I både den opprinnelige handlingsplanen, og den nye, er det en større tilbøyelighet overfor 

radikaliseringsdiskursen der et stort flertall av de konkrete tiltakene omhandler anskaffelse av 

kunnskap om radikalisering (og voldelig ekstremisme), øke kompetansen om å håndtere det, 

eller, og dette særlig i handlingsplanen fra 2014, øke kontrollvirksomheten. ¨ 

Derimot oppstår det et skille i vektlegging av radikaliseringsdiskursen eller 

segregasjonsdiskursen når handlingsplanene blir omtalt i Stortinget som igjen er avhengig av 

om man snakker om problemet generelt eller spesifikt. Når det er snakk om radikalisering og 

voldelig ekstremisme generelt, uten å referere til et spesifikt problem, som for eksempel en 

trusselaktør eller et bestemt tiltak, er debatten i stor grad dominert av segregasjonsdiskursen 

der årsaksforklaringene til problemet er et resultat av marginalisering, manglende inkludering 

og samhold i storsamfunnet. Når et spesifikt problem blir diskutert, som fremmedkrigere eller 

status på handlingsplanene eller visse tiltak, er det en radikaliseringsdiskurs som hovedsakelig 

gjør seg gjeldende. Da handler det i langt større grad om å kontrollere problemet. Dette 

eksemplifiseres gjentatte ganger i stortingsdebatten. 

I interpellasjon i 2011 tilknyttet om å ikke tillate politisk eller religiøs aktivitet i Norge som 

finansieres med kapital med base i totalitære, islamistiske regimer (spesifikt) er forslaget 

lovforbud.254 I 2012 nevnes handlingsplanen i forbindelse med en stortingsmelding om 

integrering. Islamisme og høyreekstremisme nevnes og skal forebygges med «økt kunnskap 

og informasjon, styrke myndighetenes samhandling, styrket dialog og økt involvering, og 

støtte til sårbare og utsatte personer».255 I 2013, før norske syriafarere diskuteres i Stortinget, 

presenteres handlingsplanen i forbindelse med stortingsmeldingen: Terrorberedskap. 

Oppfølging av 22. juli-kommisjonen. Her nevnes både høyreekstremisme og ekstrem 

islamisme og man er bekymret for at nordmenn reiser til utlandet for å oppsøke ekstreme 

miljøer. Derimot skal ekstremisme bekjempes med at forebygging baseres på et bredt spekter 

av virkemidler. Man må opprettholde felles holdninger og verdier og arbeide for et 

inkluderende samfunn (generelt). Når nordmenn reiser til Syria for å delta i 

fremmedkrigervirksomheten beveger inntrykket seg fra det generelle og inkluderende, og over 

til det spesifikke og kontrollerende. Når fremveksten av nordmenn som reiser til Syria for å 

bli fremmedkrigere (spesifikt) blir dette omtalt som alarmerende i et terrorperspektiv, og det 

er behov for nye lovforslag.256  

 
254 Innst 282 S (2010-2011),  3340 
255 S.meld.nr 6 (2012-2013), 110 
256 S.tid (2013-2014), 218 
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Året 2016 oppsummerer argumentet passende: I en spørretime i 2016 angående bekjempelse 

av terrorisme og ekstremisme (generelt) blir viktigheten av å opprettholde et samfunn med 

stor grad av likhet trukket frem som et av de viktigste virkemidlene. Derimot i en annen 

spørretime under et spørsmål til statsministeren om hvorfor trusselnivået er senket (spesifikt) 

blir fengslingen av viktige aktører trukket frem som den største enkeltårsaken til den reduserte 

trusselen, og utdyper med at «politiet har etterforsket intensivt og det har fungert».257 

Tendensen er klar. Det handler om det generelle og inkluderende, og det spesifikke og 

kontrollerende. Sedgwicks perspektivteori legger en mulig årsaksforklaring for denne 

tendensen. Det handler om det inkluderende overfor det ukjente. Alle har et potensiale for å 

gjennomgå en radikaliseringsprosess. Det kan skje med naboen som føler seg utsatt og vennen 

som mister livsgrunnlaget sitt. Generell ekstremisme er en ukjent trussel som i teorien kan 

ramme hvem som helst, og forstås som et resultat av manglende, eller mislykket integrasjon 

og støtte i samfunnet, og løsningen på problemet finnes dermed i verktøykassen til 

integrasjonsperspektivet. Derimot når det får et navn, og ikke lenger kan ramme hvem som 

helst, men har rammet noen spesifikke, er det en trussel, og forstås ut ifra et 

sikkerhetsperspektiv der det er sikkerhetsmyndighetenes oppgave å kontrollere og/eller 

eliminere trusselen.   

 

Forholdet mellom handlingsplanene, radikalisering og voldelig 

ekstremisme, og 22. juli  

Et funn som raskt gjorde seg gjeldende under analysen av datautvalget var fraværet av 22. 

juli. Ettersom terrorangrepene 22. juli var den mest alvorlige terrorhendelsen på norsk jord 

siden andre verdenskrig ville en logisk antakelse være at dette i stor grad har påvirket og 

preget debatten i Stortinget, særlig i relativ nærhet til hendelsen. Derimot har datautvalget 

malt et annerledes bilde der det fremstår som at 22. juli ikke blir referert til eller diskutert i 

den størrelsesgrad som ville være naturlig å forvente. Dette reiser da en viss usikkerhet rundt 

datautvalget og hvorfor hyppigheten fremstår så fraværende. Dermed har en følgende analyse 

av datautvalget blitt gjort.  

I det opprinnelige datautvalget tok oppgaven for seg alle stortingsmeldingene, 

interpellasjonene og de muntlige spørretimene i perioden 2010-2019, og gjorde utvalg basert 

på der de to handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble referert til og 

 
257 S.tid. (2016-2017), 1874 



57 

 

diskutert. Dette utvalget ble foretatt med å bruke spesifikke søkeord og variasjoner av disse og 

det resulterte i 35 ulike dokumenter fordelt utover stortingsmeldinger, interpellasjoner og 

muntlige spørretimer (for mer om metode og utvalg, se kapittel 1). For å sette datautvalget i et 

spørre perspektiv tilknyttet 22. juli har det samme utvalget av alle stortingsmeldinger, 

interpellasjoner og muntlige spørretimer i perioden 2010-2019 blitt analysert på nytt med nye 

søkeord. Her har det blitt gjort et skille mellom tre ulike kriterier. 1) Der handlingsplanene 

blir diskutert og/eller nevnt. 2) Der de diskuterer ekstremisme og radikalisering, men ikke 

nevner handlingsplanene, og 3) Der de diskuterer 22.  juli, men ikke diskuterer 

handlingsplanene og radikalisering og/eller ekstremisme.  

Dette gav følgende resultat:  

 

Basert på dette utvalget danner det seg et mer nyansert bilde av debatten vedrørende 

radikalisering og voldelig ekstremisme, og terrorangrepene 22. juli. Ikke overraskende 

diskuteres 22. juli og ekstremisme i stor grad i kjølvannet av 2011 og 2012, men med få 

referanser til daværende handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Etter 

2013 kjølner og debatten rundt 22. juli utelukkende og det sentreres i mye større grad rundt 

ekstremisme og er en trend som fortsetter ut til 2019. Med unntak av 2012 er det debatten 

rundt ekstremisme generelt som er dominerende og dette inntrykket holder seg relativt stabilt. 

Handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme nevnes noe i 2012 og 2013, 

men dog minimalt. Det er derimot en større grad av hyppighet av referanser til 
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handlingsplanene med den nye handlingsplanen fra 2014 der særlig 2015, 2016 og 2017 

fremstår som aktive år for handlingsplanen.  

Et nærliggende spørsmål til denne grafen er hvorfor handlingsplanene mot radikalisering og 

voldelig ekstremisme i så liten grad blir referert tilknyttet debatten om 22. juli. Svaret på dette 

spørsmålet vil være spekulativt, men to årsaksforklaringer fremstår som sannsynlige. For det 

første var handlingsplanen som ble lansert i 2010 Norges første handlingsplan på området og 

ble implementert i perioden der gjerningspersonen allerede var underveis i sin 

radikaliseringsprosess. Det kan dermed argumenteres at det i liten grad ble forventet at denne 

handlingsplanen kunne hatt en effekt på situasjonen. For det andre, har debatten rundt 22. juli 

i stor grad og vært i tilknytning til 22. juli-kommisjonens arbeid. Et viktig moment for denne 

kommisjonen var at det ikke var i deres mandat å se på samfunnets tiltak mot tidlig 

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme258. Ettersom kommisjonen da i liten 

grad omtalte handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme må det antas at det 

og har preget den videre diskusjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
258 S.meld.nr 21 (2012-2013), 31 
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Kapittel fire. Hvordan skal det hele bekjempes?  

Årsaker til radikalisering og den store ideologielefanten i rommet  

 

«De grusomme terrorhandlingene som skjedde 22. juli 2011, avdekket at beredskapen i Norge 

var for dårlig. Regjeringen har – i likhet med den foregående regjeringen – prioritert høyt å 

rette opp i det.» 

 

Årsaksforklaringene på hvorfor et individ gjennomgår en radikaliseringsprosess er 

ukontroversielt vanskelig å forklare fullstendig og uttømmende. Kunnskapen er økende, men 

fortsatt i mange tilfeller mangelfull ettersom motivene for deltakelse og gjennomføring er 

sprikende og årsaksforklaringene til radikalisering er like ofte like som de er varierende. At en 

stor grad av tiltakene i begge handlingsplanene omfatter anskaffelse av kunnskap om området 

gjenspeiler dette.  

Anja Dalgaard-Nielsens har i sine studier tilknyttet militant islamisme funnet tre tilnærminger 

til hvorfor og hvordan radikalisering forekommer, og bryter dem ned på individ-, gruppe- og 

samfunnsnivå.259. Individnivået utforsker de individuelle behovene og ønskene til individet og 

tar for seg kjennetegn og personlighetstyper der forklaringsvariablene kan være tilknyttet 

alder, kjønn, utdanning, sosioøkonomisk status og oppvekst, samt psykisk helse.260 På 

gruppenivået forklarer nettverksteorier hvordan sosiale prosesser og relasjoner mellom 

individene som press og indoktrinering er utslagsgivende. Her legges ikke sosioøkonomiske 

årsaksforklaringer til grunn og teorien utfordrer oppfattelsen at opplevd misnøye og 

identitetskrise er nok for å gjennomføre en radikaliseringsprosess.261 På samfunnsnivå 

vektlegges globalisering der vestlig verdirelativisme og individualisme fremstilles som noe 

som er moralsk korrupt, og søken etter fellesskap kan føre til veien til ekstreme miljøer.262  

Der Dalgaard-Nielsens utforsker det fra et samfunns-, gruppe- og individnivå skiller Daniel 

Koehler mellom fire tilnærminger til å forklare fenomenet og deler både likhetstrekk og 

ulikheter i sin forklaringsmodell.263 Disse fire tilnærmingene ser på radikalisering som et 

 
259 Grønnerød, et al, Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering, 16 
260 Ibid., 17 
261 Ibid.,17 
262 Ibid., 17 
263 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 23  
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produkt av sosiologiske forklaringer, deltakelse i sosiale bevegelser og nettverk, individuell 

motivasjon og psykologiske forklaringer.264  

Handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme har som oppgaven har vist, 

innledningsvis i kapittel en, lagt den samme definisjonen til radikalisering til grunn, men begir 

seg ikke ut på å prøve å forklare årsakene til radikalisering. Radikalisering forstås i planene 

som en prosess der personen i økende grad aksepterer bruk av vold for å oppnå politiske 

mål.265 Årsakene til radikalisering og voldelig ekstremisme blir i varierende grad prøvd 

beskrevet i debattene tilknyttet handlingsplanene, men er ofte generaliserende. 

Årsakssammenhengene blir i grove trekk beskrevet som et resultat av utenforskap, materielt 

og sosialt, og ikke føle seg sett og/eller forstått av samfunnet. I en Stortingsdebatt i 2010 

beskrives en potensiell trusselaktør som en person «som føler seg tråkket på av systemet».266 I 

en stortingsmelding fra 2012 tilknyttet oppfølging av 22. juli-kommisjonen gjøres det få 

forsøk på å forklare bakgrunnen for radikalisering. Internett i seg selv er ikke nok til å bli 

radikalisert og en stor del av såkalte «ensaks-ekstremister» opplever urettferdigheten som et 

resultat av dagens samfunn. Istedenfor trekker meldingen frem sammenhengen mellom å ha 

foretatt en utenlandsreise til områder hvor radikalisering og voldelig ekstremisme står 

sterkt.267 I 2016 beskrives det som at «det starter med jenta som ikke føler seg verdsatt, som 

ikke har en trygg vennegruppe, som ikke har tillit til politiet eller andre rundt seg. Det starter 

med gutten som føler seg urettferdig behandlet».268 Radikaliseringsprosessen beskrives herfra 

som langt unna bare det å føle seg utenfor, men det er en sammenheng mellom det som 

omtales som mistilpassede individer og radikalisering.269 I en debatt påfølgende året, 2017, 

om barnefattigdom og kriminalitet slår statsminister Solberg fast at i arbeidet tilknyttet 

radikalisering og voldelig ekstremisme er veldig mye det samme arbeidet som opp mot 

kriminalitet og dens årsaksforklaringer.270  

En utfordring tilknyttet årsakssammenhengene til radikalisering og voldelig ekstremisme er at 

den i stor grad forklares som et resultat av sosioøkonomiske forhold, og ikke som et resultat 

av en ideologisk komponent.271 Årsakssammenhengene til hvorfor et individ gjennomgår en 

 
264 Ibid., 23 
265 Regjeringen, Felles trygghet, felles ansvar, 7 
266 S.tid (2010-2011), 3343 
267 S.meld. nr (2012-2013), 23 
268 S.tid (2015-2016), 2613 
269 Ibid., 2613 
270 S.tid (2017-2017), 413 
271 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 41 
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radikaliseringsprosess blir ofte nevnt som sammensatte og komplekse, men en fellesnevner er 

at årsakene ofte ligner den man finner tilknyttet kriminalitet.272 Det er en uttalt innstilling om 

at den religiøse og ideologiske komponenten er mindre viktig i det forebyggende arbeidet.273 

Det råder en bekymring for at et økt fokus på ideologi kan få kontraproduktive konsekvenser 

og styrke oppslutningen rundt ideologien, og stigmatisering tilknyttet religiøs tilhørighet kan 

utløse eller forsterke en sårbarhetsfaktor.274  

Samtidig viser norsk forebyggingserfaring at i de fleste tilfellene var den ideologiske 

komponenten mindre viktig. En forskningsartikkel om norsk høyreekstremisme viser hvordan 

for mange av gruppens medlemmer var den politiske ideologien og rasespørsmålet 

underordnet der gjengen også kunne tilby tilhørighet, identitet, beskyttelse og mulighet for 

slåsskamper275. Et viktig funn i Bjørgos doktorgradsavhandling var at individer som ble 

radikalisert sjeldent gikk inn i radikale miljøer fordi de var radikalisert, men søkte til miljøene 

av andre årsaker og ble først radikalisert når de var tatt opp i gruppen. I 

doktorgradsavhandlingen deler Bjørgo aktørene inn i to grupper. 1) De fra 13-18 år som 

ønsket å delta basert på tilhørighet og beskyttelse der denne gruppen har store psyko-sosiale 

utfordringer. 2) De fra 18-25 år der det hovedsakelig var sosioøkonomiske utfordringer som 

arbeidsledighet, lav utdanning og rulleblad som var dominerende.276  

Denne manglende konfrontasjonen mot den ideologiske og religiøse komponenten finner vi 

og i handlingsplanene og konteksten den oppstår i. I den opprinnelige handlingsplanen er det 

to tiltak som kan argumenteres for at, i noe forsiktig grad, tar sikte mot ideologi. Der det ene 

tiltaket sikter på å videreutdanne religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn om norske 

samfunnsforhold, sikter det andre tiltaket mot opplæring i samfunnskunnskap og 

demokratiforståelse for nyankomne innvandrere.277 Felles for begge er de ikke nødvendigvis 

tar sikte på å konfrontere en uønsket holdning, så mye som det skal kurses i norske verdier.  I 

den nye handlingsplanene omhandler ingen av de 30 opprinnelige tiltakene for seg ideologi. 

Derimot lanseres to tiltak i 2017 som kan argumenteres for retter seg inn mot ideologi. Det 

ene tiltaket omhandler kurstilbud for ledere i trossamfunn, idrettslag og andre frivillige 

 
272 Ibid., 41  
273 Ibid., 24 
274 Ibid., 24 
275 Ibid, 42.  
276 Bjørgo, Racist and right-wing violence in Scandinavia: Patterns, perpetrators and responses, 370 
277 Regjeringen, Felles trygghet, felles ansvar, 26 
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organisasjoner.278 Det andre omhandler informasjon til ledere i tros- og livssynsamfunn om 

radikalisering og voldelig ekstremisme.279  

Kun to ganger, og begge da i samme stortingsdebatt i 2011,  og da også første gangen 

handlingsplanene blir diskutert i Stortinget, tas det opp spesifikke tiltak mot en religiøs 

komponent. Interpellasjonene baserer seg på å ikke tillate politisk eller religiøs aktivitet i 

Norge finansieres av kapital med base i totalitære eller islamistiske regimer, og at imamer 

herfra ikke skal få arbeidstillatelse.280 Spørsmålet som interpellanten reiser om lovforbud 

overfor religiøse komponenter er veien å gå blir avskrevet som en ineffektiv rute i det 

forebyggende arbeidet.281 Tilknyttet hvordan bekjempe fremmedkrigerne var ikke den 

ideologiske komponten utslagsgivende. Derimot sentrerte debatten seg som oppgaven har 

tidligere vist rundt nye lovforslag og økt kontroll. I en muntlig spørretime om DNM stilles 

spørsmålet hvilke tiltak som har blitt satt i gang for å motvirke organisasjonen. Tiltakene som 

er iverksatt omfatter både myke og harde verktøy som overvåkning, bekymringssamtaler og 

oppfølging der regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme er 

retningsgivende i arbeidet.282 Selv om gruppens ideologiske ståsted trekkes frem som 

særdeles problematisk omhandler ikke debatten i stor grad hvordan tiltakene skal motarbeides 

gruppens ideologi.283  

Dette fraværet av manglende konfrontasjon mot uønsket ideologi har derimot ikke foregått i 

total stillhet, og i 2016 under en interpellasjon til justisministeren rettes det kritikk mot 

handlingsplanen. Kritikken går ut på manglende oppgjør med ulike ideologers 

påvirkningskraft og sier «I justisdepartementets handlingsplan mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme overses i stor grad, dessverre, tros- og livssynsperspektivet».284 I sitt svar svarer 

justisministeren at man må bekjempe ekstremistisk ideologier uavhengig om de er på 

høyresiden eller venstresiden, eller om den har en religiøs forankring.285 Bekjempelsen av 

dette tar derimot en velkjent form. Det refereres til at for å bekjempe dette settes det av 

tilskuddsordninger til å styrke tros- og livssynsopplæringen og Kulturdepartementet har fått i 

 
278 Regjeringen, Tiltak i handlingsplanen 
279 Ibid. 
280 S.tid (2010-2011), 3341 
281 Ibid., 3344 
282 S.tid (2017-2018), 251 
283 Ibid., 251 
284 S.tid (2015-2016), 3614 
285 Ibid., 3614 
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oppdrag å holde dialog og støtte med ulike tilhørende organisasjoner for å styrke dialogen, og 

det skal utarbeides en helhetlig tros- og livssynspolitikk.286  

Årsaksforklaringene til individer som gjennomgår en radikaliseringsprosess er ofte mange, og 

ikke sjeldent motstridende.287 Forklaringene ligger både på individ, gruppe og samfunnsnivå 

og omfatter blant annet identitetskriser, tilhørighet, emosjonell sårbarhet, opplevd urettferdig 

og kriser.288 I norsk ekstremismeforebyggende arbeid ligger forståelsen at årsaksmekanismene 

til radikalisering i stor grad er den samme vi finner hos individer som inntar en kriminell 

løpebane, og at forskjellen mellom det kriminelle og det radikale ikke er så stort.289 For å 

forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme pekes dermed forklaringsmodellene mot det 

sosiale og psykologiske. Det etterlyses en konfrontasjon med elefanten i 

radikaliseringsrommet: man må tørre å snakke om ideologi sier Lid & Heierstad og 

argumenterer på at mangelen på sådan er problematisk av flere grunner.290 For det første, selv 

om sosiale og psykologiske årsaksforklaringer har gitt myndighetene vitenskapelig grunnlag 

har og årsaksforklaringsmodellene blitt for dominerende og mangler i stor grad forklarende 

legitimitet.291 For det andre kan denne vektleggingen på sosiale og psykologiske 

forklaringsmodeller medføre at man overser andre sentrale elementer i 

radikaliseringsprosessen. Lars Gules presentasjon av Syriafarenes tre ulike årsaker for å dra 

demonstrerer denne problemstillingen godt. Gule presenterer en tidsskala med det han omtaler 

som en grov inndeling av begrunnelse for syriafarerne:292  

2012 - 2013: Humanitær innsats og bekjempe Bashar al-Assads regime. 

2013 - 2014: forsvare islam og muslimer. 

2014 – og utover: Støtte Den islamske staten og leve i et sharia-styrt samfunn.  

Der den siste årsaken var deltakelse i IS og å leve under et shariastyrt samfunn, var den første 

årsaken et ønske om å bidra og hjelpe personer som led humanitært og var ofre for et 

tyrannisk regime. Dette blir omtalt som «triggerhendelser» og utfordringen ligger i om 

 
286 Ibid., 3614 
287 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme., 23  
288 Ibid., 24 
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292 Sørensen, et al, Islamisme – Ideologi og trussel, 319  
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fokuset på sosiale og psykologiske forhold gjør at vi overser andre årsaksforklaringer som 

triggerhendelser.293 

 

Hvem har ansvaret? Politiet og det generaliserende  

Historisk sett har radikalisering og voldelig ekstremisme vært et felt dominert av politiet og 

PST.294 Forebyggende virksomhet overfor radikalisering og voldelig ekstremisme har også 

vært et satsingsområde for politiet de siste årene295. Ettersom politiet er avhengig av 

informasjon fra lokalsamfunnet har også mye av kompetanseheving foregått på distrikts/lokalt 

nivå tilknyttet nyetablerte radikaliseringskontakter i samtlige politidistrikt.296 At politiet får en 

fremtredende ansvarsrolle etableres også godt i begge handlingsplanene der 

justisdepartementet er involvert i 25 tiltak i den første planen, mens de er involvert i 16 tiltak i 

den nye. Politiets forebyggingsoppgave skiller seg og markant fra kommunenes oppgaver 

eller andre aktører. I den gjeldende handlingsplanen er 13 tiltak rettet mot politiet.297 NIBR-

rapporten om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene fremhever 

at politiet i større grad enn kommunene har spesialisert seg på feltet.298 Rapporten 

problematiserer om dette påvirker ansvarsforholdet mellom politi og kommune der en 

utilsiktet uproporsjonal del av det forebyggende arbeidet (og ansvaret) dermed faller over på 

politiet.299   

Politiets hovedoppgave er å bevare samfunnssikkerheten og trygghet, mens kommunens 

oppgave i større grad er å fremme en positiv utvikling og tilrettelegging for det dagliglivet hos 

enkeltindividet. 300 Dette kan vi igjen skille mellom der kommunene i større grad bidrar til 

struktur-, og miljørettet- og sosialiseringstiltak, mens politiet i større grad driver med 

kontrolltiltak. Politiet møter derimot på flere utfordringer tilknyttet sitt forebyggende arbeid 

og oppgaven velger å fremheve tre her som både anses som spesielt utfordrende og som 

påvirker hverandre.  
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1) Ettersom radikalisering og voldelig ekstremisme har vært et satsingsområde for etaten 

har også kompetanseutbyggingen vært størst her. Dette har medført til at politiet i 

større grad har måttet påta seg oppgaver som primært har vært tilknyttet kommunens 

oppgaver som bekymring- og oppfølgingssamtaler og hjelp (kommunene) og kontroll 

(politiet) i større grad er ett. 301  

2) Ettersom hjelp og kontroll i økende grad er gjensidig blir og politiet en større del av 

fiendebildet og effekten av myke verktøy minsker. Den opprinnelige handlingsplanen 

nevner politiets forebyggende effekt over det høyreekstreme miljøet som positiv. Et 

særpreg med norsk politis forebyggende arbeid har vært vektleggingen av myke 

verktøy, som bekymringssamtalen302. Bruken av bekymringssamtalen som verktøy 

trekkes frem i handlingsplanen som noe som hadde god effekt, og skal 

videreutivkles.303 Derimot impliserer den nye handlingsplanen fra 2014 at mange av 

tiltakene som fungerte i fortiden, bekymringssamtalen inkludert, ikke nødvendigvis 

blir like godt mottatt i dagens klima og målgruppe. Bekymringssamtalen viste seg å 

være lite effektiv overfor den høyreekstreme gruppen DNM ettersom de så på politiet 

som en del av sitt eksterne fiendebilde. Den nye handlingsplanen legger opp til et 

større bruk av kontrolltiltak og et potensielt skifte for politiets side. Fra proaktiv 

(hindre at de havner i faresonen) til reaktiv (kontroll over de som er i faresonen).  

3) Forebyggende virksomhet er, i tillegg til å være nærmest umulig å måle, også en 

langsom affære der tiltakene ofte må settes inn tidlig og over lang tid. Dette gjøres 

ekstra krevende med at miljøet og målgruppen tiltakene skal settes inn mot også er i 

konstant endring. Det som fungerte godt i fortiden, fungerer nødvendigvis ikke like 

godt i dag. Og det som var effektiv overfor en målgruppe kan få uønskede 

konsekvenser overfor en annen.304 Erfarne politikk med kjennskap til emnet forteller 

at det hovedsakelig er nærmiljøene venner og familie som oppdager om en person er i 

en radikaliseringsprosess, og politiet er i stor grad avhengig av relasjon og tillitt til 

lokalmiljøet.305 Effektiv innsats, og riktig bruk av myke eller harde verktøy fordrer 

derfor relevant kunnskap om fenomenet som igjen forklarer kompetansehevingen 

innad i etaten.  
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Selv om justisdepartementet i stor grad fremheves som den største ansvarsaktøren i det 

forebyggende arbeidet er de ikke alene i arbeidet. Begge handlingsplanene etablerer at statlige 

og kommunale aktører innenfor arbeid, kultur, oppvekst, integrering og helse har et ansvar. 

Det inviteres også til innsats fra det offentlige samfunnet men presiseres i langt mindre grad.  

Tendensen om å spesifisere politiet som en ansvarsaktør og en generalisering av andre aktører 

er også fremtredende i stortingsdebattene. Gjennom stortingsmeldinger, interpellasjoner og 

spørretimer trekkes frem integreringsaktører, skole og helsetjenesten som aktører som skal 

forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, men disse spesifikke referansene er igjen 

sporadiske og få i forhold til når politiet blir trukket frem som ansvarsaktør. I likhet med 

begge handlingsplanene presiseres, og inviteres, det til et bredt samarbeid der hvis ikke alle er 

mange ansvarlige for å forhindre radikalisering, men uten ytterlige spesifisering av hvem. En 

nærliggende årsaksforklaring til dette må antas å være det er både utfordrende å ramse opp 

alle sivile organisasjoner som skal delta, samt offisielt pålegge dem ansvaret hverken i 

handlingsplanene, igjennom stortingsmeldinger, eller fra Stortingets talerstol. 

 

Effektiviseringstiltak. Forskning og samordning 

Forekomsten av ekstremisme og oppfattelsen av den som trussel har forekommet i bølgedaler. 

I norsk sammenheng var frykten rettet mot høyreekstremisme på 90-tallet, og forskningen 

rettet deretter. Derimot dalte denne når høyreekstremisme i mindre grad fremstod som et 

kriminalitetsproblem og i større grad ble oppfattet som et ordensproblem utover 2000-tallet.306 

Etter terrorhandlingene 2001 var det radikal islamisme som lagde handlingsplaner og tiltak.307 

Etter fremveksten av DNM i 2016 og den økte trusselvurderingen av høyreekstreme fra PST 

er igjen høyreekstremisme kommet på dagsorden og det kreves mer forskning på området i 

Stortinget. Samtidig er det enkelte som venter på at trusselen fra venstreekstremisme skal bli 

mer aktuell.308  

Analyse av handlingsplanene og tilhørende debatt i Stortinget viser at et stort satsingsområde 

er forskning på fenomenet. Både den opprinnelige handlingsplanen, og den gjeldende hadde 

omfattende tiltak som omhandlet økt forskning. Fra den opprinnelige handlingsplanen falt 10 

tiltak under fokusområdet «Økt kunnskap og informasjon». Blant annet ble 

 
306 Ibid., 231  
307 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme,17 
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forskningsrapporten ført i pennen av Inger Marie Sunde om Forebygging av radikalisering og 

voldelig ekstremisme på internett et produkt av dette satsingsområdet.309 Tiltakene spenner 

seg fra å etablere en ressursgruppe av forskere på feltet til å utarbeide ulike veiledere til 

forebyggingsaktører, men områdene innenfor hva som skal forskes på, slik det fremkommer i 

planen er i stor grad generelle og ikke spisset inn mot spesielle områder.310  

I den nye gjeldende handlingsplanen favner også satsingsområdet «Økt kunnskap og 

kompetanse» 10 tiltak. Der den opprinnelige handlingsplanen i større grad hadde 

forskningsstrategi basert på mer generelle tiltak spises dette derimot noe inn i den nye 

handlingsplanen. Nå skal forskning rettes mot helsesektoren, ungdom, skole, hvordan lokalt 

forebyggingsarbeid forankrer seg og motivasjonsfaktorer tilknyttet radikaliseringsprosesser 

knyttet til fremmedkrigere.311 Disse satsingsområdene har og produsert flere 

forskningsrapporter på tilhørende felt som et direkte resultat av handlingsplanen. Eksempelvis 

kan det nevnes NIBR-rapporten som omhandler forebygging av radikalisering og voldelig 

ekstremisme i kommunene og hvordan de arbeider med å innføre handlingsplanen.312 

Rapporten om Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering.313 Og 

forskningsrapporten om Høyreekstremisme i Norge, Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og 

forebyggingsstrategier.314 Det mest relevante innenfor dette kan argumenteres for å være 

kunnskapsoppsummeringen til Bjørgo & Gjelsvik, der de på oppdrag av Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet utarbeidet en kunnskapsoppsummeringen om forskning på 

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.315  

Også i Stortinget fremkommer denne tendensen. Det etterlyses og kreves mer penger på 

forskning av interpellantene og spørsmålsstillerne, og stortingsmeldingene som refererer til 

handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme gjør ofte så ved å sikte til at 

planene tar sikte på å øke kunnskapen om fenomenet.   

Uavhengig av hvem som har blitt oppfattet som en trussel har tilnærmingen vært tilnærmet lik 

gjennom historien, handlingsplaner og Stortinget: Det skal møtes med forskning. Oppdatert 

kunnskap om fenomenet som skal bane vei for effektive og målrettete tiltak som får bukt med 

problemet. Utfordringen ligger derimot at forebyggende arbeid er på mange måter en 
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utakknemlig virksomhet, og forskningen på fenomenet likeså. Tiltakene har sjeldent en 

umiddelbar effekt, og muligheten for å kontrollere effekten av tiltakene viser seg å være 

problematiske. Vi må akseptere at ingen av nåværende forebyggingsmodeller har predikativ 

kraft, sier Lid & Heierstad, og at denne usikkerheten rundt hvilke tiltak og praksiser som 

faktisk fungerer må vi leve med.316 Samtidig hviler det en forestilling om at det forebyggende 

arbeidet skal være effektivt og målrettet i sin slagkraft, og at forskningen rundt den likeså. 

Bjørgo & Gjelsvik konkluderer i sin kunnskapsoppsummering om forskningen på 

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme at det eksisterer en dels urealistiske 

forventinger tilknyttet til hva forskningen skal bidra med.317 Forventingene baserer seg på at 

forskning skal vise klart og tydelig hvilke tiltak som er effektive og ineffektive i det 

forebyggende arbeidet, og at beslutningstakere ønsker evidensbaserte policyer for å forhindre 

bortkastede ressurser.318 Dette til tross for uenigheter tilknyttet hva det forebyggende arbeidet 

skal inkludere, hvor, og hva/hvem som er målgruppen. En annen kritikk er at det nærmest er 

umulig å faktisk måle effekten av tiltakene, eller om tiltakene vil gjenprodusere de same 

resultatene.319 Tiltak over individer skjer aldri i en isolert boble og effekten av tiltakene er 

avhengig av sosiale sammenhenger og kontekster de utsettes i.320  

Likevel er kunnskap og forskning på ny kunnskap en elementær del av norsk 

ekstremismeforebygging. Forankret både i den opprinnelige handlingsplanen, den gjeldende 

og etter krav i Stortinget. Kravene er ikke ubegrunnet ettersom norsk handlemåte i 

bekjempelsen av problemet radikalisering og voldelig ekstremisme i stor grad benytter seg av 

kriminalitetsforebyggende tilnærmingsmetodikk. Under denne tilnærmingen blir kommunale 

instanser viktige ekstremismeforebyggende arenaer, og selv om de kommunale aktørene påtar 

seg oppgaven møter de flere utfordringer. Der manglende oppdatert kunnskap på fenomenet 

er en gjenganger.321 I tillegg er det er mangel på oversikt, ansvarsavklaring og hvor langt 

deres ansvars- og myndighetsområde strekker seg.322  

For å møte denne utfordringen er det ikke overraskende at i tillegg til økt forskning som et 

satsingsfelt er også, og da et overveldende flertall sådan, av tiltakene i både den opprinnelige 

og den gjeldende handlingsplanen rettet mot å effektivisere institusjonene. Såkalte 
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effektiviseringstiltak. Behovet for å ytterligere klargjøre ansvarsområder innenfor 

tverrsektorielt samarbeid fremkommer som oppgaven har bevist som et tydelig behov både i 

den opprinnelige og gjeldende handlingsplanen. Det nasjonale koordineringsarbeidet skal 

styrkes. Ansvar skal ytterligere forankres og PST får rådgivende funksjon overfor politiet og 

andre aktører i forebyggingsarbeidet. Et interessant moment her er at selv om majoriteten av 

tiltakene under begge handlingsplanene falt under effektiviseringsmodellen, omhandlet de 

fleste enten å innhente kunnskap eller forankre ansvar og effektivisere etablerte instanser. I 

liten grad omhandlet tiltakene å etablere nye institusjoner eller opprettelsen av nye 

forebyggingsaktører. Det handlet i stor grad om å effektivisere det som allerede eksisterer av 

etablerte velferdsaktører, og forsteker dermed påstanden om at norsk 

ekstremismeforebyggende virksomhet er basert på oppfattelsen om at eksisterende 

velferdsinstitusjoner i stor grad er egnet til å møte utfordringen.  

Et annet spørsmål blir da om dette fokuset på innhenting av forskning og effektivisere 

aktørene ikke bare produserer ny kunnskap og kompetanse, men også nye spesialister. Nye 

spesialister på fenomenet radikalisering og voldelig ekstremisme er først og fremst ikke et 

onde, men det skaper en utilsiktet utfordring med at forebyggingsaktørene som tilegner seg 

kunnskap og spesialister som påvirker balanseforholdet. Som vist i diskusjonen tilknyttet 

hvem som har ansvaret, Politiet og det generaliserende, var økt kompetanse på feltet et 

satsingsområde for politiet som igjen medførte at de måtte påta seg nye arbeidsoppgaver 

opprinnelig tiltenkt sivile og kommunale aktører.  

 

Kommunene 

Ekstremismeforebygging i Norge er sterkt forankret i oppfatningen av generelle 

velferdsordninger og løsninger i stor grad er tilegnet å bekjempelse radikalisering og voldelig 

ekstremisme.323 Denne oppfatningen om at velferdsstaten som ekstremismeforebygger har og 

ført til at mange av de konkrete gjennomføringstiltakene har falt under kommunenes ansvar. 

Flere av tiltakene i begge handlingsplanene, og hvordan problemet skal løses i 

Stortingsdebattene vektlegger viktigheten av kommunenes innsats i det forebyggende 

arbeidet. I den opprinnelige handlingsplanen står det at «Kommunene har ansvar for viktige 

fellesoppgaver knyttet til å sikre alle innbyggere gode levekår. Dette er med på å hindre at 
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innbyggerne faller utenfor fellesskapet», og at slike oppgaver underlagt kommunens 

opplæringstilbud og helsetjenester er viktig i det generelle forebyggende arbeidet.324   

Kommunen yter flere tjenester som helse, NAV, barnevern og skole, og skal bidra til å utvikle 

og trygge et godt lokalsamfunn.325 Dette gjør dem i stor grad til viktige aktører i det 

forebyggende arbeidet ettersom den rådende oppfatningen er at en mangel på disse områdene 

i stor grad fører til kriminalitet og radikalisering. Dette inntrykket deles også på kommunalt 

nivå der årsakene til radikalisering ikke nødvendigvis blir forstått som noe særegent, men 

beslektet til andre årsaker til sosiale problemer.326 Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor 

mange av tiltakene som faller under kommunens ansvar, men en logisk antakelse vil være at 

de fleste tiltakene som faller under skole, helse, ungdom, oppfølging av utsatte personer i 

risikosonen, veiledning til foreldre, mentorordninger og støtte til friville organisasjoner i stor 

grad omhandler og involverer kommunene.  

Legger vi denne oppfatningen til grunn er det og lettere å analysere forskjellen i kommunenes 

deltakelse mellom de to handlingsplanene. Der den første handlingsplanen i veldig stor grad 

omhandlet effektiviseringstiltak er det mange tiltak som ved første øyenkast tilfaller 

kommunenes oppgave, men handler istedenfor om å utrede en nasjonal strategi eller 

kunnskapsoppdatering på området og faller dermed ikke under kommunenes ansvar.  Likevel 

er det noen tiltak som i stor grad må anses å involvere kommunene. Det skal skapes en 

introduksjonsordning som gir opplæring i norske samfunnsforhold til nyankomne innvandre. 

Samarbeidet mellom kriminalomsorgen og kommunene skal styrkes. Få flere til å 

gjennomføre videregående opplæring, få flere inn på arbeidsmarkedet og utvikle tros- og 

livssynstilbud til innsatte.327  

I den nye handlingsplanen er det et skifte der en større andel av tiltakene beveger seg fra det 

nasjonale og over på det kommunale. Flere tiltak retter seg inn på å styrke helsesektorens rolle 

i det forebyggende arbeidet og flere ressurssentre gis i oppdrag å bistå de kommunale 

helsetjenestene i å ivareta tematikken forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Flere ulike lærerressurser skal utvikles til bruk i skolen. Det skal gis støtte til flere frivillige 

aktører som skal arrangere dialogmøter og seminarer for ungdom på lokalt plan. Tros- og 

livssynsdialogmøter skal opprettes. Mentor- og exitordninger skal utvikles. Det skal varsles 
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og gis oppfølging til personer i risikosonen tilknyttet fremmedkrigere, og veiledning skal gis 

til foreldre med barn i risikosonen.328  

Inntrykket om at kommunene er en viktig aktør i det forebyggende arbeidet styrkes også i 

debattene i Stortinget der flere ganger under hvordan problemet skal bekjempes nevnes det at 

kommunene spiller en viktig rolle i å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Eksempelvis nevner en stortingsmelding om Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter 

hvordan forhindre at ungdom blir radikalisert skal bekjempes med å styrke kommunenes 

innsats for å hindre at unge rekrutteres. Det etableres flere tilskuddsordninger som retter seg 

mot kommunene og friville aktører, som skal skape inkluderende aktiviteter og arenaer for 

ungdom. 329 Særlig blir Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rusmisbruk og 

kriminalitet trukket frem som viktig.330 At handlingsplanene i stor grad legger ansvaret på 

kommunene og at de har en viktig jobb trekkes og frem av statsministeren. I en 

stortingsdebatt om den gjeldende handlingsplanen trekker statsministeren frem at mye av 

arbeidet med handlingsplanen handler om å få mobilisert støtten og ressursene ut til 

kommunene, og «det er mange veldig mange kommuner som gjør en bra jobb»331.  

En stor del av utfordringen ligger derimot at de ulike aktørene ofte opererer med ulike 

innstillinger til hva deres viktigste bidrag innenfor det ekstremismeforebyggende arbeidet 

er.332 NIBR-rapporten fra 2016 tar for seg hvordan den gjeldende handlingsplanen har blitt 

implementert av kommunene og viser at det er ulikt fokus i virksomhetene.333 Ikke bare 

vektlegger de forskjellige instansene deres bidrag, og hvordan dens form burde se ut, men 

også kommunene vektlegger viktigheten av de ulike instansene ulikt. I tillegg var det en 

gjennomgående oppfatning i kommunene at ekstremisme ikke var et sentralt problemområde 

innenfor deres ansvarsområde.334   

Selv om begge handlingsplanene, og debattene i Stortinget og tilhørende stortingsmeldinger 

legger til grunn den samme konklusjonen om at kommunen spiller en viktig rolle i det 

forebyggende arbeidet er det likevel et skille mellom de to handlingsplanene. En antakelse til 

hvorfor det er flere spesifikke tiltak som retter seg inn mot kommunene, og at den gjeldende 

handlingsplanen i større grad blir beskrevet med å få mobilisert ressursene ut til kommunene, 
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er at den forrige handlingsplanen møtte kritikk for å være for vag.335 Også PST etterlyste, i 

2014 før lanseringen av den nye handlingsplanen, i større grad mer spesifikke verktøy til å 

bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, og sjef for PST, Benedicte Bjørnland, gikk 

ut og sa at både de, og samfunnet generelt hadde gjort for lite i å håndtere denne 

problemstillingen.336. PST etterspør både drahjelp fra muslimske miljøer selv, men også av 

resten av samfunnet der både barnevernet, skole og foreldre spiller en viktig rolle. «Det vi 

etterlyser aller mest er forskning. Vi kunne også ønske oss mer ressurser, for å følge 

utviklingen i trusselbildet», sier Bjørnland, og følger opp med «Førstelinjen har ikke evnen til 

å identifisere. Det dukker opp personer på vår radar som ingen vet om».337 Under lanseringen 

sa statsminister Erna Solberg at dette behovet nå skulle bli møtt i den nye handlingsplanen.338  

 

Internett 

I en forskningsrapport om utviklingstrekkene til norsk høyreekstremisme slår forfatterne av 

rapporten fast at det har skjedd en utvikling i aktiviteten som de omtaler som «fra gata til 

data».339 Rapporten antyder at aktørene ikke lenger oppholder seg i fysiske rom så mye som i 

digitale rom, og at internett har blitt en sentral arena for ikke bare radikalisering, men også for 

hatefulle ytringer. Det blir og hevdet at «mesteparten av den høyreekstreme aktivismen i 

Norge utspiller seg på internett og sosiale medier».340 Fremstillingen av internasjonale 

hendelser på internett og sosiale medier blir og trukket frem i den gjeldende handlingsplanen 

som en viktig faktor som kan starte eller forsterke en radikaliseringsprosess.341  

Å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme på internett er derimot problematisk. For 

det første flytter det i stor grad fokuset vekk fra handlinger og over til holdninger, og dermed 

i stor grad vekk i fra det som har vært vektlagt i det forebyggende arbeidet i handlingsplanene. 

Der andre land, for eksempel Sverige inkluderer religiøse og ideologiske aktiviteter tilknyttet 

sin definisjon av radikalisering har norske myndigheter begrenset fenomenene radikalisering 

og voldelig ekstremisme til å vektlegge fysiske handlinger i form av voldsbruk342. Dette har 

ikke kommet uten kritikk og blant annet tar NIBR-rapporten for seg denne problemstillingen 

 
335 Aftenposten, Ny giv mot radikalisering 
336 VG; PST: Samfunnet har gjort for lite for å hindre radikalisering 
337 Ibid. 
338 Aftenposten, Ny giv mot radikalisering 
339 Bjørgo & Gjelsvik, Norsk høyreekstremisme, 147 
340 Ibid., 147 
341 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 9 
342 Lid, et al, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 45  
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og sier at definisjonene regjeringen har valgt innsnevrer hva det er det forebyggende arbeidet 

skal ha som målsetning, nemlig voldshandlinger og ikke radikale, antidemokratiske ideer og 

holdninger.343 En annen utfordring er og at det ikke er ulovlig å inneha radikale holdninger, 

og at i stor grad opereres ytringene og holdningene innenfor rammene av hva ytringsfriheten 

tillater. En tredje, og nært beslektet forrige problemstilling, er hvor langt politiet kan gå i bruk 

av bekymringssamtaler overfor radikale holdninger før de blir et «meningspoliti». 

Utfordringen for politiet ligger dermed i å utforske om de radikale holdningene gir uttrykk for 

kriminelle handlinger, og må skille mellom meninger og potensialet for vold og 

radikalisering.344  

Et av de største skillene mellom de to handlingsplanene mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme finnes i forholdet til internett. I den opprinnelige handlingsplanen blir internett i 

større grad omtalt som et mindre satsingsområde, og at fokuset heller må ligge på å øke 

motstandskraften hos individene.345 De iverksettes ingen konkrete tiltak mot internett alene, 

men som et resultat av tiltakspunkt 2 «Forskning på radikalisering og voldelig ekstremisme - 

med vekt på forebyggende tiltak» utarbeides det en rapport om hvordan forebygging på 

internett kan ta form. Rapporten «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på 

internett» ble utgitt i 2013 og finner flere viktige funn. En sikker konklusjon er at betydningen 

av sosiale medier for å rekruttere er undervurdert, og at nettekstremisme i stor grad baserer 

seg på hatefulle ytringer.346 Kanskje mer oppsiktsvekkende er at rapporten i stor grad antyder 

at internett reduserer avstanden mellom tanke og handling, og at det er en kortere vei enn 

antatt fra sosiale medier til ekstremistiske forum.347  

I den gjeldende handlingsplanen er dermed internett et eget satsingsområde der hele fem tiltak 

faller under «Forebygge radikalisering og rekruttering gjennom internett».348 Tiltakene skiller 

seg mellom å styrke politiet, og styrke ungdommens motstandskraft. Ett tiltak omhandler om 

å styrke politiets tilstedeværelse på internett. De resterende fire tiltakene omhandler ungdom 

og skal evne dem i bedre håndtere diskriminering, trakassering, hatefulle ytringer og 

hatretorikk på internett. De skal øke kunnskapen om hvordan motvirke uønskede opplevelser 

på internett og dermed styrke motstandskraften overfor radikalisering på internett.349 Å 

 
343 Ibid., 45 
344 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 140 
345 Regjeringen, Felles trygghet, felles ansvar, 11 
346 Sunde, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett, 10 
347 Ibid., 10 
348 Regjeringen, Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, 23 
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forhindre radikalisering gjennom internett blir i datautvalget i mindre grad diskutert i 

Stortinget i forbindelse med handlingsplanene, men tiltakene nevnt overfor blir blant annet 

fremhevet i Stortingsmeldingen Likestilling i praksis i 2015 som et ledd i innsatsen mot 

hatefulle ytringer.350 

Det fremstår dermed i stor grad at i den gjeldende handlingsplanen virker det som 

bekymringen overfor internett som en radikaliseringskanal har fått gehør og internett blir i 

langt større grad vektlagt. Faktisk er internett trukket frem som den første av de tre store 

hovedutfordringene tilknyttet radikalisering og voldelig ekstremisme. Bak denne endringen 

ligger det tre naturlige årsaksforklaringer: For det første var gjerningspersonen bak 

terroranslagene 22. juli et resultat av blant annet en radikaliseringsprosess som foregikk på 

internett. For det andre viser forskning på temaet at det er en undervurdert trussel av norske 

forebyggingsaktører. For det tredje lanseres den nye handlingsplanen etter fremveksten av 

terrororganisasjonen IS der sosiale medier i stor grad har vært en aktiv rekrutterings- og 

formidlingskanal.351  

 

Hvordan bekjempe ekstremisme  

Både den opprinnelige og den gjeldende handlingsplanen gjør ingen skille i hvordan de ulike 

typene for ekstremisme skal håndteres. I omtalelsen av handlingsplanene i Stortinget 

fremheves det gjentatte ganger at det er en handlingsplan mot alle former for ekstremisme, 

ikke bare høyre- og venstreekstremisme, eller voldelig islamisme. Tiltakene i 

handlingsplanene blir i stor grad nevnt som generelle og likeverdige overfor alle typer for 

ekstremisme. Omtalelsen har derimot som denne masteroppgaven har vært innom endret seg 

mellom de to planene, der hovedtendensen er at frykten for venstreekstremisme har 

forsvunnet, og høyreekstremisme har utviklet seg til å bli islamfiendtlig. Oppgaven har og 

demonstrert hvordan denne tendensen og har og fortsatt i stortingsdebattene tilknyttet 

handlingsplanene.  

Forskjellen i hvordan de ulike formene for ekstremisme skal bekjempes kommer dermed 

tydeligere til syne mellom handlingsplanene og i debattene de oppstår i. Der handlingsplanene 

i stor grad vektlegger tiltak som faller under sosialiseringsmodellen, å yte bistand til 

 
350 S.meld.nr 7 (2015-2016), 82 
351 NRK, Slik bruker IS Vestens popkultur til propaganda 



75 

 

enkeltindividets forutsetninger for positiv deltakelse i samfunnet, vektlegger debatten i 

Stortinget det annerledes. Her er det kontrollmodellen som økt overvåkning, og 

effektiviseringsmodellen som lovskjerpelser som i stor grad gjør seg gjeldende.  

Både den opprinnelige og den gjeldende handlingsplanen har flere tiltak som retter seg inn 

mot å yte bistand til personer som innehar uønskede holdninger, eller befinner seg i uønskede 

ekstreme miljø. I den opprinnelige handlingsplanen er tiltakene mer generaliserende overfor å 

yte personer i sårbare grupper, mens i den gjeldende handlingsplanen er det nye og flere 

konkrete tiltak som exit- og mentorordninger. Her gjøres derimot et viktig skille mellom 

forebygging av ekstremisme og fremmedkrigere. Der fremmedkrigere er personer som har 

deltatt i krigshandlinger i utlandet skiller disse seg fra personer som generelt innehar ekstreme 

holdninger og befinner seg i ekstremistiske miljøer. Overfor fremmedkrigere følger de 

tiltakene det samme mønsteret som i Stortinget overfor ekstremisme generelt som 

overvåkning og lovskjerpelser.  

I stortinget reises det flere ganger konkrete spørsmål om hvordan enten høyreekstremisme 

eller fremmedkrigere skal bekjempes. Tilknyttet høyreekstremisme sentrerer håndteringen seg 

rundt to problemstillinger: 1) Det trengs mer forskning og ressurser på området, og 2) Må 

møtes med økt politiinnsats og kontroll. Norsk høyreekstremisme i Stortinget omfatter 

hovedsakelig Den Nordiske Motstandsbevegelsen. I en interpellasjon tilknyttet fremveksten 

av DNM reises det spørsmålet om politiet har nok ressurser til å hindre fremveksten, og det 

foreslås at dette blant annet må gjøres med økt overvåkning og politiinnsats.352  I en ordinær 

spørretime stilles det spørsmål rundt hvilke tiltak politiet har gjort for å motvirke denne 

nynazistiske organisasjonen. I denne debattutvekslingen er det et interessant skille der 

spørsmålsstilleren knytter bekjempelsen opp mot politiet, mens i svaret fra justisministeren 

fremheves at i bekjempelsen brukes både det forebyggende sporet og straffesakssporet, og 

personene i stor grad følges opp med dialog, bekymrings og oppfølgingssamtaler.353  

Der bekjempelsen av høyreekstremisme i Stortingsdebatten i større grad involverer 

sosialiseringstiltak, forskning og kontroll, er derimot fremmedkrigerne møtt nærmest 

utelukkende med kontroll, overvåkning og lovskjerpelser. I den gjeldende handlingsplanen er 

det flere tiltak rettet mot fremmedkrigere som lovforslag, varsling av hjemkomst og 

oppfølging. I Stortingsdebattene er bildet mindre nyansert i og majoriteten av vektleggingen 
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faller på kontrolltiltak og lovskjerpelser. Her reises det spørsmål rundt om gjeldende lovverk 

er effektivt nok i å begrense det. Behovet for nye lover. Fremmedkrigere trekkes og frem som 

en grunn til behovet for ny handlingsplan. På internasjonalt plan forplikter alle 

medlemslandene seg i FN til å forhindre rekruttering, finansiering og organisering av 

fremmedkrigere.354 Debatten om fremmedkrigere blir ikke utelukkende møtt med kontroll. I 

en interpellasjon tilknyttet fremveksten av IS er fokuset rettet mot handlingsplanene generelt 

og status på tiltakene, der både straffesporet og forebyggingssporet skal vektlegges.355  

Analysen viser at bekjempelsen av de ulike formene for ekstremisme har tatt flere retninger. 

På den ene siden blir generell ekstremisme og radikalisering møtt med sosialiseringstiltak som 

skal fremme individets positive utvikling og bidra til å hjelpe dem ut av uønskede hendelser. 

På den andre siden når man snakker om spesifikk ekstremisme, for eksempel 

høyreekstremisme eller islamisme, hovedsakelig i form av fremmedkrigere, blir dette i 

Stortingsdebattene møtt i stor grad med bekjempelse som omfatter økt kontroll, overvåkning 

og lovskjerpelser. Dette er noe mer nyansert hos høyreekstremisme der fokus og må rettes 

mot forskning. Det er og interessant å bemerke seg at hovedsakelig blir disse kontrolltiltakene 

trukket frem i forbindelse med DNM og fremmedkrigere, mens når man snakker om 

ekstremisme generelt er det et langt større fravær av kontrolltiltak. Dette kan indikere at når 

man snakker om ekstremisme generelt er den rådende oppfatningen om at sosialiseringstiltak 

og inkludering og støtte er veien å gå. Derimot når ekstremisme får et ansikt og et navn, som 

DNM eller IS forsvinner dette inntrykket og det blir møtt med kontroll. Det ukjente skal 

inkluderes i samfunnet, det kjente skal kontrolleres.  

 

Hvordan forlate ekstremisme  

Gjennom handlingsplanene har det vært fremstilt flere tiltak, konkrete og generelle, som skal 

motvirke fremveksten til radikalisering og voldelig ekstremisme. En gjenganger i det 

forebyggende arbeidet er ønsket om å forhindre en negativ utvikling og støtte opp under 

individets positive fremvekst. Bjørgo & Gjelsvik sier at et underliggende premiss i norsk 

ekstremismeforebygging er en antakelse om at positive voldsholdninger også medfører 

voldshandlinger.356 Derimot viser forskningen på området at denne sammenhengen i beste fall 
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er løs, og det er ingen automatikk i at en endring i holdning medfører en endring i handling, 

og omvendt.357 Radikalisering kan dermed forekomme både på et holdningsnivå og på et 

handlingsnivå. I likhet med at begge handlingsplanene tilrettelegger for å forhindre individer 

skal oppsøke ekstreme miljøer, er det og flere tiltak rettet mot å hjelpe individer ut av 

ekstreme miljøer. I dette arbeidet brukes begreper som «avradikalisering» som ønsker å få til 

en endring i holdning, og «disengagement», endring i handlingsatferd.358 Er det nok å få 

individet til å slutte med ekstremistiske handlinger, eller må og de ekstremistiske holdningene 

vekk?  

I den opprinnelige handlingsplanen er det få tiltak som ser ut til å omfavne prosessen med å 

hjelpe individer til å komme seg ut av et ekstremt miljø. Med litt godvilje kan det 

argumenteres for at tiltak #19: Videreutdanning om norske samfunnsforhold for religiøse 

ledere med utenlandsk bakgrunn skal ha en avradikaliserende effekt ved at de disse religiøse 

lederne forkynner budskapet videre.359 Under denne handlingsplanen virker det som at 

perspektivet om at mennesker som har det bra, ikke blir radikalisert. Flere av tiltakene handler 

dermed om å støtte opp under en positiv utvikling, fremfor å hjelpe dem ut av en negativ en, i 

dette tilfellet omgang i ekstreme miljøer. Flere av tiltakene handler om å engasjere i dialog, 

men felles for disse er at de ser ut til å ha som formål å forhindre tilveksten til et ekstremt 

miljø og/eller holdning.  

I den gjeldende handlingsplanen er det derimot flere tiltak som retter seg in spesifikt mot å 

hjelpe individer ut av ekstreme miljøer. Det skal utarbeides veiledere til foresatte over hva de 

kan gjøre med barn som er i ekstreme miljøer og/eller i en radikaliseringsprosess. Det gis 

oppfølging til hjemkomst av fremmedkrigere. Det skal utarbeides en mentorordning i 

kriminalomsorgen og det skal utarbeides veiledningsmateriell for individuelt tilpassede 

mentor- og exit-ordninger.360 Det fremstår dermed som at den gjeldende handlingsplanen i 

mye større grad har rettet oppmerksomhet mot å hjelpe individer ut av ekstreme miljøer. En 

potensiell forklaring til dette er at etter terroranslagene 22. juli, samt fremveksten av Profetens 

Ummah, ble det klart at det finnes ekstreme miljøer som ledet til 

voldshandlinger/fremmedkrigsvirksomhet.  
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Derimot blir det for snevert å anklage den opprinnelige handlingsplanen for manglende tiltak 

overfor å hjelpe noen ut av ekstreme miljøer basert på for eksempelvis manglende exit-

ordninger. Bjørgos Push and Pull teori forklarer at når det kommer til å få individer til å 

forlate ekstreme miljøer må push-tiltak gjøre det mindre attraktivt å bli gruppens, mens pull-

tiltak skal gjøre samfunnet utenfor det ekstreme miljøet mer attraktivt.361 Legger vi dette til 

grunn legger begge handlingsplaner tiltak til grunn som gjør det mindre attraktivt å forbli i 

gruppen i form av kontrolltiltak og overvåkning, samt tiltak som gjør det fristende for 

individet å reintegreres i samfunnet med støtte til både utdanning og arbeid.  

 

Ungdom 

Tiltakene i handlingsplanen har to sider. På den ene siden står noen bak gjennomføringen av 

tiltakene, mens på den andre siden skal tiltakene være rettet mot noen eller noe. Analysen av 

handlingsplanene viser at en stor del av tiltakene som er rettet mot noen i stor grad omhandler 

ungdom. Skolen er en viktig aktør innenfor det forebyggende arbeidet, og mangel på 

utdanning er ofte en rød tråd i bakgrunnen til mennesker tilsluttet ekstreme grupper362. PST 

gjennomførte i 2016 og 2019 temarapporter om henholdsvis norske islamister og 

høyreekstreme og utforsker bakgrunnen for tilslutning til ekstreme miljøer. Rapportene 

avslørte flere fellestrekk, blant annet en overvekt av menn, mangel på arbeidsmuligheter og en 

generell lav eller manglende utdanning.363  

Det er en tidlig uttalt holdning at skolen er en viktig arena i det forebyggende arbeidet.364 Det 

er derfor bemerkelsesverdig at selv om mange av tiltakene er rettet mot ungdom, er det 

særdeles få som er rettet inn mot skolen. I den opprinnelige handlingsplanen er det kun to 

tiltak som omhandler skolen. Ett tiltak skal styrke beredskapen mot voldsepisoder i skolen, 

mens et annet tiltak sikter seg inn på å få flere til å fullføre den videregående opplæringen.365 I 

den nye handlingsplanen fortsetter trenden med et fokus på ungdom, men i mindre grad i 

skoletiden der også her omfatter kun to tiltak spesifikt skolen. Det skal blant annet utvikles 

 
361 Bjørgo & Gjelsvik, Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 26 
362 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 69 
363 PST, Temarapport: Hvilken bakgrunn har personer i høyreekstreme miljøer i Norge, 13  
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læringsressurser til bruk i ungdomsskolen og videregående, og et prosjekt utviklet av EU skal 

oversettes til bruk i norske skoler.366  

Tilknyttet ungdom og de to handlingsplanene er det to viktige momenter. Av individer 

tiltakene skal rette seg mot er det et fokus på ungdom og at dette fokuset øker i den nye 

handlingsplanen fra 2014. Det andre momentet at det danner seg et inntrykk over at 

bekymringen ikke ligger at ungdom blir radikalisert på skolen, men i fritiden utenom skolen. I 

den første handlingsplanen er det et par tiltak tilknyttet ungdom og skolen, og et par tiltak 

tilknyttet ungdom utenom skolen som å forebygge aggressiv og voldelig atferd blant unge, og 

få unge inn i arbeidsmarkedet. I den nye handlingsplanen rettes det et enda større fokus mot 

ungdom og flere tiltak retter seg inn mot denne målgruppen. Fortsatt er kun to tiltak spesifikt 

rettet mot skolen men til gjengjeld er spennet utenom skolen enda større. Det skal gis støtte til 

frivillige organisasjoner som arbeider med barn og ungdom. Det skal utvikles en veiledning til 

foresatte som er bekymret om barnet tilknyttet radikalisering. Fire tiltak alene er rettet mot 

ungdom og sosiale medier der det skal forebygges diskriminering, hatretorikk, øke 

kunnskapen om å motvirke dette og holde konferanser for barn og ungdom hvordan dette kan 

gjennomføres.  

Disse momentene styrkes ytterligere i stortingsmeldingene og debatten tilhørende barn og 

ungdom hvor handlingsplanene oppstår.  To stortingsmeldinger omfatter barn og ungdom. 

Den ene stortingsmeldingen omhandler familien – ansvar, frihet og valgmuligheter der 

ungdom skal forhindres å radikaliseres i en ekstrem retning gjennom å styrke kommunens 

innsats. 367 Den andre stortingsmeldingen er Datatilsynets årsmelding der de informerer om på 

bakgrunn av handlingsplanen er det utarbeidet opplegg om uønskede hendelser på nett, 

innhold for lærere og andre voksne som jobber med barn og unge og innhold for foresatte.368 

2017 markerer et år med økt interesse overfor ungdom og radikalisering og tre ganger ble 

temaet tatt opp i stortingsdebatten. I spørretimene i Stortinget stilles det flere ganger spørsmål 

rundt arbeidet med å forhindre radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom. 

Bekymringene omhandler hvordan forebygge at ungdom rekrutteres til radikaliserte nettverk 

og kriminelle gjenger.369 Hvordan barnefattigdom ikke skal ende med kriminalitet og 

radikalisering.370 Samt et spørsmål til daværende kunnskapsministeren om hva de viktigste 
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tiltakene i norsk skole er for å forebygge radikalisering blant dagens unge.371 I debatten 

tilknyttet skolens oppgave i å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme slås det fast at 

skolen er en viktig arena på dette området. Bekjempelsen av radikalisering og voldelig 

ekstremisme skal foregå på en smal og bred front.372 Den smale fronten omhandler å ta med 

elevene til ulike kurs og foredrag tilknyttet problemstillingen som for eksempel Holocaust-

senteret. Den brede fronten derimot omhandler skolens verdidokument der gjennom kritisk 

tenking skal elevene lære om demokratiske holdninger og felles norske verdier.373   

Hovedtendensen er altså at når man snakker om handlingsplanene mot radikalisering og 

voldelig ekstremisme opp mot ungdom og radikalisering er det hovedsakelig utenfor skolens 

arena fokusvekten legges. Det betyr ikke at skolen ikke blir fremholdt som en viktig arena i å 

forebygge ekstremisme, selv om man ikke nevner handlingsplanene. I en stortingsdebatt i 

2010 blir skolen trukket frem som en viktig arena for å forhindre ekstremisme.374 I 2017 

gjentar statsminister Solberg det samme budskapet om at skolemestring gjør flere i stand til å 

ikke la seg rekruttere inn i miljøer som er ekstreme i form av politisk karakter eller 

voldsbruk.375 Derimot viser tendensen at når man snakker om spesifikt handlingsplanene mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme nevnes skolen i langt mindre grad.  

Inntrykket skapes dermed at selv om det er en økt bekymring overfor barn og ungdom 

tilknyttet radikalisering gjennom tiltakenes fokus og konteksten handlingsplanene oppstår i, 

men at denne bekymringen hovedsakelig ligger utenom skolen. Færre tiltak er rettet inn mot å 

styrke skolens forebyggende rolle enn tiltak rettet inn mot å styrke aktører som påvirker 

ungdommen utenfor skolen, inkludert på internett og foresatte.  

 

Til slutt. Utfordringer ved norsk ekstremismeforebygging  

Iboende i norsk ekstremismeforebygging og strategiene vektlagt er at de omhandler 

tverrsektorielt samarbeid. Samordning og iverksetting av lokale instanser er et utfordrende og 

sammensatt felt og fordrer sammensatte og komplekse løsninger. Denne problemstillingen 

omtales gjerne som «wicked problems». Begrepet omfatter den mer komplekse utfordringen 

at ingen enkeltaktør innenfor, i dette tilfellet ekstremismeforebygging, besitter nok kunnskap, 

 
371 S.tid (2016-2017), 3438 
372 Ibid., 3438 
373 Ibid., 3438 
374 S.tid (2010-2011), 3340 
375 S.tid (2017-2018), 412 



81 

 

ressurser, oversikt, tiltak eller handlingsrom til å håndtere problemet alene.376 Ofte er det 

vanskelig å definere og formulere hva som er problemet, og likeså finne gode løsninger på 

problemet377 Likeså skjer handlingene som skal forebygges sjeldent i et vakuum og ofte er de 

forbundet med andre problemer som igjen kan være vanskelig å identifisere. Å forebygge 

radikalisering og voldelig ekstremisme er et enormt felt ettersom det inneholder utfordringer 

innenfor sosiale forhold, kriminalitet og terrorbekjempelse. Faktorene over hva som kan 

forårsake en radikaliseringsprosess er nærmest uendelig og tiltakene som skal imøtekomme 

den må dermed være likeså. 

For å imøtekomme denne utfordringen står ingen i det ekstremismeforbyggende arbeidet 

alene, og det bygger på flere strategier innenfor integrasjons-, sikkerhets-, og 

utenriksperspektiver, og mange aktører er involvert. I den gjeldende handlingsplanen vises det 

blant annet en grafikk med 15 ulike aktørene i det forebyggende arbeidet og det presiseres at 

listen ikke er uttømmende. Utfordringen ligger derfor i å sørge for at alle drar i riktig retning. 

I å avklare ansvarsområde, ansvarsfraskrivelse, kommunikasjon, tiltak, og at ressursene finner 

hverandre.378 

Dette samspillet må ytterlige utfordres med at i tillegg til at de ulike strategiene vektlagt av 

forebyggingsaktørene i det tverrsektorielle samarbeidet må det også slås en balanse mellom 

de langsiktige og kortsiktige perspektivene på tiltakene. De kortsiktige tiltakene er mer 

reaksjonære i sin form og satser på kontroll, avskrekking og polisiære tiltak. En lærdom fra 

krigen mot terror var derimot at de ikke gjorde nok i å demme opp under årsaksfaktorene til 

radikalisering.379 De langsiktige perspektivene bøter på denne svakheten og tar sikte på å 

favne bredere i sitt forebyggingsperspektiv og benytter seg av flere verktøy i sitt arbeid.380 

Her angripes de grunnleggende årsakene til radikalisering og voldelig ekstremisme og på sikt 

hindrer dens fremvekst. Utfordringen her er blant annet at tiltakene som sikter seg inn på å 

endre roten til et problem ofte vil ha et langtidsperspektiv langt frem i tid, og det kan være 

vanskelig å avgjøre hvor, og når tiltakene skal settes inn. Derimot kan man ikke belage seg på 

langtidsforebyggende tiltak alene hvis produktet av radikalisering og voldelig ekstremisme er 

voldshandlinger rundt oss i dag.  

 
376 Bjørgo, Gjelsvik, Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 253 
377 Lid, et al, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 68 
378 Bjørgo & Gjelsvik, Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 254 
379 Bjørgo, Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet, 74 
380 Ibid., 74 
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En god forebyggingsstrategi omfavner dermed alle disse utfordringene og evner til å ikke bare 

finne samspillet på tvers av instanser, kommunikasjon, ressurser, perspektiver og 

ansvarsområder. Men også mellom de langsiktige og byggende tiltakene, samt de kortsiktige 

og repressive. Om forebyggingsstrategiene vektlagt av norske myndigheter gjennom 

handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme har klart å finne denne balansen 

derimot gjenstår å se.  
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Kapittel fem. Konklusjon 

Masteroppgavens formål har vært å besvare problemstillingen: Hvilke forebyggingsstrategier 

er benyttet av handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og i hvilke 

kontekster oppstår de under i tidsrommet 2010-2019? Et vesentlig argument for oppgaven har 

vært at forebyggingsstrategiene vektlagt av norske myndigheter, både gjennom 

handlingsplanene og i Stortinget, har forholdt seg til «problemet» radikalisering og voldelig 

ekstremisme i en av to former. På den ene siden når problemet er radikalisering og voldelig 

ekstremisme blir omtalt generelt sett blir dette forstått som et resultat av utenforskap. Tiltak 

rettes dermed inn mot manglende forutsetninger for utdanning, arbeid og sosial interaksjon og 

tilhørighet i samfunnet.  På den andre siden, når radikalisering og voldelig ekstremisme ikler 

seg en mer spesifikk drakt og omhandler en bestemt gruppe, for eksempel norske 

fremmedkrigere som tilslutter seg terrororganisasjonen IS, forstås radikalisering som et 

sikkerhetsproblem. Under dette perspektivet er ikke lenger velferdsstatens sikkerhetsnett 

tilstrekkelig og kontrolltiltak som lovskjerpelser, økt overvåkning og frihetsberøvelse forstås 

som effektive forebyggingsstrategier.  

En kritikk mot det norske forebyggingsarbeidet har vært at til tross for lovnadene om å møte 

terroranslaget 22. juli, 2011 med mer åpenhet og demokrati peker utviklingen mot en motsatt 

retning. Økt kontroll og repressive forebyggingsstrategier har vært mer fremtredende i 

kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme påstås det.381 Oppgavens analyse av 

forebyggingsstrategiene vektlagt av norske myndigheter i handlingsplanene, og kontekstene 

de oppstår under i Stortinget, støtter i lang grad denne oppfatningen. Derimot viser oppgaven 

at dette i mye større grad er et resultat av forholdet mellom det generelle og det spesifikke.  

For å besvare problemstillingen tilstrekkelig har oppgaven blant annet analysert 

handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme til henholdsvis regjeringen 

Stoltenberg II og Solberg. Forståelsen om hva som oppfattes som terrortrusselen har bevegd 

seg i bølgedaler, og handlingsplanene er et resultat av dette. Etter terroranslaget 11. september 

2001 i USA ble terrortrusselen forstått som noe fremmed og utenlandsk. Dette medførte at 

forebyggingsstrategiene vektlagt av vestlige land, Norge inkludert, i stor grad baserte seg på 

repressive og kontrollerende militærbruk. Under dette perspektivet var terror noe som måtte 

bekjempes. Derimot viste forebyggingsstrategien basert på kortsiktige, repressive tiltak at de i 

liten grad gjorde med årsakene til radikalisering og terrorisme. Det ble dermed etablert et 

 
381 Lid & Heierstad, Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, 43 
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behov for en ny helhetlig tenking rundt konseptet radikalisering og voldelig ekstremisme og 

dens forebygging. Som et resultat av dette skiftet perspektivet på radikalisering og voldelig 

ekstremisme seg og terror ble nå sett på som en alvorlig form for kriminalitet. De 

bakenforliggende årsakene som førte til en kriminell løpebane ble i stor grad forstått som de 

samme som førte til en radikaliseringsprosess og forebyggingstiltakene innrettet seg deretter. 

Regjeringens handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme deler denne 

oppfattelsen. Som et resultat er norsk ekstremismeforebygging og dens tiltak i stor grad preget 

av oppfattelsen av at statens velferdsaktører og sikkerhetsnett i stor grad egner seg til å 

bekjempe og forhindre radikalisering og voldelig ekstremisme.  

Handlingsplanene er analysert gjennom det teoretiske rammeverktøy fremlagt av Sahlin og 

viser likheter og ulikheter mellom handlingsplanene. Felles for dem begge er at de vektlegger 

i stor grad det som omtales som effektiviseringstiltak. Tiltak som skal effektivisere aktørene 

og målrette innsatsen, samt øke kunnskap om emnet. Dette fremstår ikke som unaturlig 

ettersom det er en uttalt holdning om at allerede eksisterende velferdsinstanser er egnet til å 

bekjempe problemet radikalisering og voldelig ekstremisme. Derimot skiller 

handlingsplanene seg når de analyseres under perspektivene Struktur- og miljørettede tiltak, 

sosialiseringstiltak og kontrolltiltak. Begge handlingsplanene vektlegger struktur og 

miljørettete tiltak sammen med sosialiseringstiltak, men med ulike perspektiver. Det største 

skillet derimot oppstår under kontrolltiltak der flere tiltak nå omhandler å overvåke og 

begrense aktørers mulighet over flere områder.  

Den gjeldende handlingsplanen fremstår også som mye mer reaksjonær og som et produkt av 

sin samtid. Flere av utfordringene som viste seg gjeldende fra perioden fra den første 

handlingsplanen og frem til lanseringen av den nye blir nå adressert i den nye 

handlingsplanen. Blant annet rettes det et vesentlig større fokus på internett som en 

radikaliseringsarena, samt fremveksten av fremmedkrigere som potensielle trusler som må ses 

med et bekymret blikk. Felles for dem begge er at disse områdene i stor grad blir møtt med 

kontrolltiltak.  

Gjennom å definere noe som et sikkerhetsspørsmål påberoper staten seg også ekstraordinær 

makt og evnen for å iverksette ekstraordinære tiltak. Ved at staten definerer noe som et 

sikkerhetsproblem legges også premisset for at løsningen på dette problemet eksisterer i 

sikkerhetspolitikkens verktøykasse. Handlingsplanene er et resultat av sin tid, og likeså er 

debattene som omhandler handlingsplanene i Stortinget. Sedgwick viser hvordan vestlige 

myndigheter i stor grad omtaler radikalisering innenfor sikkerhets-, integrasjons- eller 
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utenriksperspektivet og danner sådan rammeverket for analysen av konteksten 

handlingsplanene oppstår i. Analysen viser at det oppstår et skille mellom hvilke perspektiver 

radikalisering og voldelig ekstremisme forstås gjennom basert på konteksten de oppstår i. Når 

radikalisering og voldelig ekstremisme blir omtalt generelt er også hyppigheten av debattene 

rundt handlingsplanene senket. Derimot når radikalisering og voldelig ekstremisme beveger 

seg til å omhandle spesifikke aktører, som fremveksten av den Nordiske Motstandsbevegelsen 

eller IS, øker hyppigheten betraktelig. Selv om kontekster som faller under 

sikkerhetsperspektivet er den største pådriveren for å nevne handlingsplanene mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme faller likevel hovedvekten at omtalen under 

integrasjonsperspektivet. Dette understreker at handlingsplanene blir aktualisert i møte med 

en spesifikk trussel, men at forståelsen rundt løsningen på problemet ligger i velferdsstatens 

repertoar.  

Hvordan radikalisering og voldelig ekstremisme forstås av norske myndighetspersoner 

utforskeres ytterlige gjennom analysen vedrørende om debatten rundt handlingsplanene 

forekommer i form av en radikaliseringsdiskurs eller en segregasjonsdiskurs. 

Handlingsplanene og dens tiltak faller i stor grad under det som forstås som 

radikaliseringsdiskurs, men blir noe nyansert i omtalelsen i Stortinget. Igjen fremkommer 

tendensen om at når radikalisering og voldelig ekstremisme blir omtalt som noe uspesifikt og 

generelt blir det sett på som et segregasjonsproblem. Da skal det bekjempes med å sørge for at 

ingen faller for utenfor og ved å bygge opp under individets positive forutsetninger. Derimot 

når radikalisering og voldelig ekstremisme beveger seg i det spesifikke blir det sett på som et 

radikaliseringsproblem og møter mottiltak som økt overvåkning og politibemanning som 

forebyggingsstrategier. Analysen viser og at selv om handlingsplanene blir nevnt i ulike 

kontekster er fraværet av 22. juli som katalysator for å nevne handlingsplanene fremtredende. 

En nærliggende årsaksforklaring foreslås i å ligge at debatten rundt 22. juli i stor grad var 

preget av 22. juli-kommisjonens arbeid, og at denne kommisjonen i liten grad omtalte 

regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.  

I det nest siste kapittelet utforskes samspillet mellom forebyggingsstrategiene vektlagt i 

handlingsplanene, samt hva som blir foreslått og debattert som forebyggingstiltak i debatten 

vedrørende handlingsplanene i Stortinget. En fremtredende konklusjon er at den ideologiske 

komponenten i liten grad blir utfordret. Et ideologisk og religiøst oppgjør er fraværende og 

istedenfor vektlegger forebyggingsstrategiene en årsaksforståelse for radikalisering og 
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voldelig ekstremisme der faktorene for en kriminell løpebane og en radikalisert en er 

tilnærmet like.  

Selv om det inviteres til et bredt samarbeid i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og 

voldelig ekstremisme har dette ikke kommet uten utfordringer. Et større fokus på økt 

kunnskap har blant annet ført til at politiet har blitt spesialister på området og må dermed yte 

tjenester som tidligere var forbeholdt sivile aktører. Dette er problematisk ettersom det skiller 

ut forskjellene mellom forebyggingsaktørene og for personer som anser den aktøren som en 

del av sitt fiendebilde vil nå gjennom assosiasjon forbinde den andre og dermed motverge seg 

hjelp fra begge.  

Kommune blir gitt en stor rolle i forebyggingsstrategiene og kommunene har påtatt seg denne 

utfordringen på strak arm ettersom oppfattelsen om at velferdsleverandører i stor grad er egnet 

til å bekjempe radikalisering også er rådende holdning her. Derimot oppstår det flere 

utfordringer ettersom de ulike aktørene innenfor kommunene vektlegger og prioriterer 

arbeidet individuelt, og manglende ansvarsavklaring skaper nye utfordringer.  

Hverken den opprinnelige eller gjeldende handlingsplanen gjør et skille mellom hvordan de 

ulike formene for ekstremisme skal forebygges. Derimot fremkommer radikal islamisme som 

soleklart den største aktøren som påvirker trusselbildet. Høyreekstremisme fremkommer som 

en mindre utfordrer i sammenheng med islamisme men møtes med ulike perspektiver i 

stortingsdebattene. Radikal islamisme skal i større grad bekjempes med kontrolltiltak, mens 

høyreekstremisme i større grad møter en blanding av sosialt integrasjonsarbeid og 

kontrolltiltak.  

Ungdom fremkommer som en viktig satsingsarena i kampen om å forebygge radikalisering og 

voldelig ekstremisme, og flere av tiltakene i den opprinnelige og gjeldende handlingsplanen 

omhandler denne gruppen. Skolen blir trukket frem som en viktig arena for å forebygge 

radikalisering men vektlegges ikke i handlingsplanene. Det skapes et inntrykk om at selv om 

norske myndigheter er bekymret over at norske barn radikaliseres er det ikke bekymret over at 

denne radikaliseringsprosessen skjer på skolen. Istedenfor rettes det tiltak og oppmerksomhet 

til hva ungdommen gjør på fritiden, utenom skolen.  

Norsk ekstremismeforebygging og dens strategier har ikke kommet uten utfordringer. Det 

råder en oppfatning om at strategiene skal baseres på målrettet og oppdatert kunnskap som 

skaper handlingskraftige tiltak som igjen produserer målbare resultater. Dette viser seg å være 

en vanskelig bestilling å levere ettersom faktorene som påvirker en radikaliseringsprosess 
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sjeldent skjer i et vakuum og er et resultat av flere årsakssammenhenger som regjerer, ofte 

samtidig. Den største utfordringen ligger derimot i å samkjøre det tverrsektorielle brede 

samarbeidet som handlingsplanene legger opp til. Det er for mange aktører, for lite kunnskap 

og for lite ressurser til alle. Samtidig må ansvarsområder avklares og forhold til strategi og 

fremgangsmetode må dra i riktig retning. Ikke bare skal forebyggingsstrategiene skje i 

samspill med flere aktører, men aktørene må og i sitt forebyggingsarbeid klare å finne 

balansen mellom de kortsiktige og repressive strategiene, og de langsiktige og byggende 

strategiene.  
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Behov for videre forskning 

Denne masteroppgaven er et bidrag til forståelsen rundt det norske ekstremismeforebyggende 

arbeidet og forståelsen av handlingsplanene mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 

Oppgaven har i sin analyse vektlagt endring over tid mellom handlingsplanene selv, og 

konteksten de oppstår i. Denne konteksten har derimot vært avgrenset til debattene som kun 

omhandler handlingsplanene selv. Derfor vil det være av interesse for fremtidige studier å se 

om blant annet sikkerhets-, integrasjons- og utenriksperspektivene endres i oppfattelsen av 

radikalisering og voldelig ekstremisme når dette diskuteres utenom handlingsplanene. 

Ettersom en stor del av målgruppen mot de forebyggende tiltakene var rettet mot ungdom vil 

det og være interessant å se både hvordan ungdom selv forholder seg til radikalisering og 

voldelig ekstremisme, og hvordan skolene arbeider med dette.  
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