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Et nytt og skremmende fenomen: 
Lokal usikkerhet og lite adekvat 
respons 
        

–Benektelse eller bagatellisering 
 

–Tafatthet 
 

–Panikkhandling 
 
 



Behov for gode og raske lokale 
analyser for å handle fornuftig 

 

• Koble fenomenkunnskap og 
lokalkunnskap 
 

• Forskerassistert analyse og 
handlingsplan 



• Hokksund 1995 og 2003 (TB/YC) 
• Stokke 1996 (TB/YC) 
• Nordstrand 1997 (TB/ YC) 
• Tønsberg og omegn 1997 (TB/YC) 
• Os i Østerdalen 1997 (B. Andersen/YC) 
• Karmøy 1998 (YC) 
• Nittedal 1998 (TB / YC) 
• Bøler 1999-2002 (YC) 
• Skedsmo 2000-2004 (TB/TH/YC) 
• Verdal 2000 (TB/ YC) og 2005 (Bjørn Øvrum/YC) 
• Steinkjer 2000 (TB/ YC) 
• Aurskog-Høland 2002 (TB/YC) 
• Åsnes 2003 (Bjørn Øvrum/YC) 
• Skiptvedt 2007 (Anders Werp/YC) 
• Nesodden 2009 (Geir Sønstebø/YC) 

 



Ikke primært ideologi som førte 
ungdom inn i de høyreekstreme 
gruppene 
• Få var nynazister/rasister i 

utg.pktet 
• De fleste: Andre motiver for å 

slutte seg til  de h-ex.  
• Høyreekstrem/nynazist var noe du 

ble over tid i miljøet 
• Må skape broer tilbake til 

lokalsamfunnet 



To viktige intervensjons-
strategier 
• 1. Begrense rekruttering og aktivitet 

– Bekymringssamtalen 
– Nekte gruppen attraktive rom/gjøre livet surt 
– Innsats overfor aggressive min.gutter 

• 2. Løse opp grupper  
– Nøytralisere lederfigurer 
– Integrative tiltak overfor medløpere 
– Hjelpe lederfigurer og aktive deltakere ut («exit») 

 
 



• Strategier og verktøy som var målrettet 
mot lokale grupper/miljøer i 
transparente norske lokalsamfunn 

• Vil fortsatt være velegnet ift. lokale 
grupper 

• Mindre velegnet ift. «communities» 
som opererer på nettet, som er 
«overlokale» og i langt mer ideologiske 

• En tett utveksling av kunnskap mellom 
forskning og praktikk vil fortsatt være 
viktig 
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