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1 Beskrivning av radikalisering 

Radikalisering 

Radikalisering ses som en social process även om det finns olika uppfattningar bland forskare om 
varför och hur radikalisering sker. En definition av radikalisering är att det är den process som 
leder till att en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja 
en sak.  

Enligt Säkerhetspolisen och BRÅ finns det fyra vägar till radikalisering: 

 Utagerarens väg 

 Grubblarens väg 

 Familjens väg 

 Kontaktsökarens väg 

Ofta sker det snabbt en generellt, kraftig personlighetsförändring från ett håll till ett annat. Sam-
tidigt börjar man fostra sina närmaste att leva mer religiöst och tar avstånd från gamla s.k. 
”otrogna” vänner. Individerna utvecklar kontakter med extremistmiljöer eller grupper och kon-
sumerar samtidigt omfattande våldsmaterial på social medie- och våldsbejakande ideologisk pro-
paganda. Kvinnor döljer ofta sin rekrytering från omgivningen och har en romantiserad bild av 
livet i IS-kalifat med systerskap och äktenskap med en s.k. ”helig krigare” som yttersta målsätt-
ning. Religion är ingen orsak till självmordsterrorism – men den används för att legitimera och 
glorifiera det. ”Triggerevents”, såsom Muhammedkarikatyrerna, kan också påverka. 

2 Beskrivning av våldsbejakande extremism 
 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte 
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt 
mål. I många extrema miljöer spelar ideologin en underordnad roll.  Det finns ofta känslomässiga 
eller sociala faktorer som styr, liksom fascination för våld och sökande efter ett spännande liv.  
Våldsbejakande extremistmiljöer kan utgöra ett hot mot samhällets grundläggande struktur, dess 
styrelseskick eller de politiska företrädarna på olika nivåer. Våldsbejakande extremistmiljöer kan 
utgöra ett hot mot hela demokratin och ett allvarligt hot mot medborgares möjligheter att utöva 
sina demokratiska rättigheter.  

Med våldsbejakande menas handlingar såsom att stödja, uppmana till eller delta i ideologiskt motiverade vålds-
handlingar för att främja en sak. Säkerhetspolisen använder ordet extremism för att beskriva rörelser, 
ideologier eller individer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. 

 

 



 
 

3 Vägen till våldsbejakande extremism 
 
En stor del av de som väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistmiljöer är ungdomar och 
unga vuxna. Aktiviteten inom dessa grupper tenderar att avta med åldern. 

Brittiska forskare betonar  

1. Att vara radikal och göra uppror mot etablerade värden som upprätthåller status quo i sam-
hället är en viktig del av att vara ung. 

2. Det bästa sättet att utmana radikala idéer är att inta en liberal attityd till meningsskiljaktigheter, 
radikalism och motsättningar. På så vis kan extremism avmystifieras och avglorifieras utan att 
stora grupper av människor behöver känna sig ställda utanför. Men, den liberala attityden innebär 
också ett ansvar att föra fram kraftfulla argument mot och alternativ till extremisternas idéer. 

3.  Människors beteende har alltid, och kommer alltid att vara, oberäkneligt. Detta gäller även 
vägen till våldsbejakande extremism. Att enbart hävda att utanförskap eller fattigdom ligger till 
grund för terroristresorna är inte korrekt. Det behövs något mer, en ideologisk övertygelse som 
legitimerar våldet. 

Det finns både aktiva män och kvinnor i de våldsbejakande extremistmiljöerna. Män är dock 
överrepresenterade i de aktiviteter som dessa grupper utför. Enligt den handlingsplan som rege-
ringen utarbetade för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (2011) är antalet kvin-
nor större i de vänsterautonoma kretsarna. I riskzonen att bli extremister finns personer med 
misslyckade sociala relationer, trassliga bakgrunder, kriminella, våldsbenägna. Andra är mer 
sökande och vilsna – de kan ha varit mobbade och söker trygghet, de lockas av spänningen, söker 
vänner eller familj. Individer med senast nämnda profil är lättare att nå med förebyggande åtgär-
der. Ensamma gärningsmän har också oftast haft kontakt med andra likasinnade under vägen till 
handling. 

Verkligheten vad som lockar individer in i våldsbejakande extremism är mycket komplex. 

4 Olika våldsbejakande extremistgrupper  
 
I Sverige finns tre huvudsakliga inriktningar inom våldsbejakande extremism: vänsterextrema eller 
autonoma rörelser, religiöst motiverad extremism i form av politisk islam eller islamism och 
högerextrema miljöer. 
 
4.1 Vänsterextrema grupper 
 
De autonoma, vänsterextrema, grupperna driver sakfrågor som många människor sympatiserar 
med. De arbetar mot rasism, nazism, sexism, homofobi och för flyktingars rättigheter. Det är 
ungdomar involverade i subkulturer och engagerade i rättvisefrågor. Den vänsterextrema miljöns 
kärnfrågor är antikapitalism och antiimperialism, de är motståndare till USA och Israel. Den verk-
samhet som autonoma vänstergrupper ägnar sig åt är oftast laglig, men det förekommer också att  



 
 

det förordas väpnad revolution och kända vänsterterrorister uppfattas som historiska hjältar och 
förebilder. Djurrättsrörelsen hör till de vänsterautonoma grupperna. 

4.2 Politisk islamism 
 
Islamism syftar till ett synsätt där Islam uppfattas som en hel samhällsordning och därmed inne-
fattar politiska perspektiv.  Islamistisk extremism står för en extrem tolkning av Koranen och har 
inte mycket gemensamt med konventionell tolkning av islam som religion. 

4.3 Våldsbejakande islamsk extremism 
 
Endast en del av den politiska islamismen är våldsbejakande. Andra anhängare av politisk 
islamism förordar politiskt maktövertagande den parlamentariska vägen genom val och politiska 
reformer. De hårdföra vill inrätta en islamistisk stat med hårda sharialagar. 

IS erkänner inte nationsgränser mellan länder och har som mål att skapa ett övernationellt 
härskardöme lett av en kalif (värdslig och andlig ställföreträdare för Allah). Våldet utgör medel 
för maktövertagande och våldet skonar ingen. Såväl västerlänningar som icke rättrogna muslimer 
(enligt våldsverkarna) är måltavlor för politiskt våld och terrorism. Verksamheten bland de vålds-
bejakande islamisterna som finns i Sverige, inriktas i huvudsak på att rekrytera personer för upp-
drag utomlands. Sedan början av 2000-talet har tre islamistiskt motiverade attentat genomförts i 
Sverige. De våldsbejakande islamisterna rättfärdigar sitt våld genom att hänvisa till ett krig som 
resten av världen antas bedriva mot muslimerna. Det finns en konspiratorisk föreställning om att 
den muslimska gemenskapen, Ummah, är under samlad attack och att muslimerna måste försvara 
sig med våld. Det kallas i den våldsfrämjande miljön för Jihad, ett begrepp som inom islam 
annars har en mycket bredare betydelse (andlig kamp, strävan). 

Sedan oktober 2010 är bedömningen av terrorhotnivån för Sverige klassad som förhöjd. Motivet 
till att Sverige ses som önskvärt attentatsmål är främst upplevda kränkningar av Islam. Det finns 
också ett kraftigt ökat resande av personer från Sverige till Syrien, för att delta i strider eller träna 
för strider. I Sverige bedöms det största hotet från ensamagerande våldsverkare tillskrivas vålds-
bejakande islamistisk extremism.  

4.4 Högerextrema och vit-makt aktivism 
 
Den högerextrema rörelsen är en mansdominerad subkulturrörelse. Rörelsen kännetecknas av 
hatbrott, antisemitism, konspirationsteorier som involverar judar, kamp mot den mångkulturella 
samhällsordningen och problemfokuserad diskussion om olika kulturer. 

4.5 Counter Jihad 
 
Betonar kampen mot Islam och etablerar nätforum. Aktivister i den högerextrema miljön upp-
fattar sig ofta som krigare i ett pågående raskrig där de måste strida för den vita rasens över-
levnad. Det är bara en minoritet av dessa som begår brott.  
 



 
 

5 Allmänt om extremism 
 
Enligt rapporten Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser som överlämnades till rege-
ringen 2014 finns det personer inom de tre våldsbejakande extremistmiljöerna som agerar mot 
det demokratiska systemets grundläggande principer och funktion i syfte att uppnå sina mål. 
Även om våldsbejakande extremism i dagsläget, sammantaget inte utgör ett hot mot det demo-
kratiska statsskicket visar rapporten på tendenser som kan innebära ytterligare utmaningar i fram-
tiden. För att förhindra att våldsbejakande extremistmiljöer får fäste i samhället samt att individer 
lockas till att delta i dem är det angeläget att vi arbetar långsiktigt och förebyggande. 

Samtliga former av uttryck för våldsbejakande extremism är farliga företeelser. Den autonoma 
miljön, vit makt-miljön och den islamistiska extremistiska miljön förespråkar hot eller våld för att 
förändra statsskicket. 

Den pågående konflikten i Syrien och Irak samt IS avancemang med det självproklamerade 
kalifatet har attraherat människor från hela världen. Uppemot 20 000 utländska stridande bedöms 
ha anslutit sig till IS där de flesta kommer från närliggande länder i Mellanöstern samt Nord-
afrika. Från Europa rör det sig om upp till 6 000 personer. Från Sverige bedömer Säkerhets-
polisen att uppemot 300 personer rest för att ansluta sig till salafist-jihadistiska grupper i Syrien 
och Irak – framför allt IS. Ca 30 av dessa individer har omkommit. Cirka 100 personer uppskattas 
ha återvänt till Sverige. 

Enligt Säkerhetspolisen finns den största problematiken i Sverige kopplat till radikalisering och 
utländska stridande i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Örebro. 

Göteborg är den stad i Sverige som haft det mest omfattande resandet till salafist-jihadistiska 
grupperingar i Syrien och Irak – främst till IS. Exempelvis gjorde en grupp individer från 
Angered/Bergsjön den första svenskspråkiga rekryteringsvideon från Syrien i november 2012. 
Dessa Göteborgsområden har en omfattande och komplex problembild som förutom islamistisk 
extremism även inkluderar väpnade gängkonflikter, klanstrukturer, omfattande grov kriminalitet, 
skottlossning, blodshämnd, social oro, parallella maktstrukturer och offentliga våldsuttryck. Från 
Örebro har resande skett framför allt från bostadsområdet Vivalla. Ett 20-tal personer från 
Örebro beräknas ha rest för att ansluta sig till salafist-jihadistiska grupper. Både Göteborg och 
Örebro har tagit problemen med våldsbejakande extremism på allvar och har påbörjat arbetet 
med lokala handlingsplaner. 

6 Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 
 
Det förebyggande arbetet som startat i Sverige syftar till att förebygga övergångar från extrema 
åsikter till våldsamma brottsliga handlingar, inte att förebygga att människor har extrema åsikter. 
Det operativa arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism måste, liksom brottsföre-
byggande arbete generellt bedrivas lokalt ute i samhället. Kärnan i arbetet ligger i samverkan 
mellan polis och kommuner. Ytterst handlar arbetet om hur vi i samhället bygger upp en tro på 
demokrati, mänskliga rättigheter och på så vis skapar förutsättningar för människors upplevelse 
av delaktighet och förmåga att känna tillit till samhället och till varandra.  



 
 

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att för-
hindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande 
och långsiktigt samarbete mellan aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både 
offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säker-
hetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och reli-
giösa samfund.  

I den nationella handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism finns 
sex målsättningar: 
 
- stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna 
- öka kunskapen om våldsbejakande extremism 
- stärka strukturerna för samverkan 
- förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper och stöd till avhopp 
- motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet 
- fördjupa det internationella samarbetet. 
 
Det finns inte någon organisation i Sverige som bedriver en verksamhet som är särskilt inriktad 
på att förebygga att individer ansluter sig till vänsterautonoma eller islamistiska våldsbejakande 
rörelser eller som arbetar för att stödja personer som vill lämna sådana. 

6.1 Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism  

Den nationella samordnaren arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner 
och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbeja-
kande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande 
extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder. Mona Sahlin utsågs i juli 2014 till 
nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. En rad olika myn-
digheter och organisationer ingår i Nationella samordnarens nätverk.  

Ett särskilt utbildningsmaterial Samtalskompassen har utvecklats. Utbildningsmaterialet ska skapa 
medvetenhet, förmedla kunskap och föreslå metoder. Samtalet står i fokus som metod. Det ena 
riktar sig till samverkansgrupper, den andra är en samtalsserie för möten med unga som riskerar 
att dras in i våldsbejakande extremism. Materialet ska bidra till ökad medvetenhet hos relevanta 
yrkesgrupper (närpoliser, socialsekreterare, kuratorer, skolsköterskor, fritidslärare, lärare, fältassi-
stenter) genom att förmedla kunskap om vad våldsbejakande extremism är samt varför och hur 
det kan locka unga. 

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att skapa förutsättningar 
för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Detta görs genom att 
engagera, involvera och stödja berörda aktörer på såväl nationell som lokal nivå. Konkret kan det 
innebära arrangerande av konferenser, dialogseminarium och kommunbesök. Arbetet innefattar 
också möten med berörda civilsamhällesaktörer, anordnande av riktade utbildningsinsatser, och 
medverkan i olika medier. 



 
 

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism fördelar inte projektstöd till civil-
samhällesorganisationer som arbetar med frågor rörande våldsbejakande extremism. Vill man 
söka bidrag för ett projekt inom området är det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor eller Allmänna arvsfonden som man ska vända sig till. Det finns idag inget nationellt anhö-
rigstöd för den som söker hjälp och stöd i frågor rörande våldsbejakande extremism. I akut läge 
bör man vända sig till Säkerhetspolisen på 010-568 70 00. I andra fall kan kontakter med den 
öppna polisen på 114 14 eller socialtjänsten i kommunen sökas.  

6.2 Det juridiska 
 
Lagen om straff för terroristbrott, lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbild-
ning eller lagstiftning gällande folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser är några 
exempel på vad som redan instiftats. Ingen av de utländska stridande från Sverige har åtalats för 
brott mot dessa lagar då åklagarna har svårt att bevisa brott i domstol. I juni 2015 presenterades 
en utredning om genomförande av vissa straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor. Bakgrunden 
till uppdraget var den resolution som antogs av FN:s säkerhetsråd 24 september 2014 som bland 
annat handlade om åtgärder mot utländska stridande och deltagande i terroristträning. Utred-
ningen föreslog nya straffbestämmelser om terrorismresor i rekryteringslagen.  Det föreslogs 
också att mottagande av utbildning för särskilt allvarlig brottslighet, terrorismresor, finansiering 
av sådana resor eller finansiering av en person eller en sammanslutning av personer som begår, 
försöker begå, förbereder eller medverkar till särskilt allvarlig brottslighet ska utgöra brott. 

Djupare kunskap om religionen kan minska risken för radikalisering eller bidra till avradikali-
sering. Bättre skolmiljö till samverkan mellan olika organisationer, utbildningsinsatser, lokal tillit 
är ytterligare metoder för att minska risken. Göteborg är den kommun som kommit längst i 
arbetet i Sverige. I Stockholm har den föreslagna handlingsplanen dragits tillbaka och en förnyad 
sådan kan utarbetas. Svenska kommuner har vaknat sent i det förebyggande arbetet. Den natio-
nella samordnaren mot våldsbejakande extremism har fyllt en viktig funktion avseende att lyfta 
förebyggande åtgärder på lokal nivå i svenska kommuner. 
 
Det finns anledning att rikta kritik i de fall när den kommunala utgångspunkten har varit att för-
hindra att personer från den egna kommunen från att begå brott.  Detta bl a då den svenska lag-
stiftningen ännu inte har kriminaliserat att ansluta sig till IS. Det är viktigt att upprätta en lokal 
förebyggande strategi och handlingsplan som ger klara riktlinjer för förebyggande insatser samt 
klarlägger ansvarsförhållanden mellan olika insatser. Varje kommun har fått till uppgift att utse en 
lokal kontaktperson. Idag finns det lokala kontaktpersoner i cirka 260 kommuner. 

 
6.3 Risker i arbetet med förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism 
 
Det finns vissa risker med förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism - de kan leda till 
stigmatisering av olika religiösa grupper. Det kan skapas misstänksamhet kring förebyggande in-
satser då dialog och kontakt enbart sker ur ett säkerhetsperspektiv. Viktigt att fråga sig hur och 
genom vilka former tillit och förtroende skapas vid de förebyggande insatserna. Det är en balans 



 
 

gång för delar av civilsamhället att bli uppfattade som säkerhetsproblem medan de samtidigt ska 
vara partners tillsammans med myndigheters förebyggande insatser mot våldsbejakande extrem-
ism.  
 
Det finns ingen utvecklad avhopparverksamhet för salafist-jihadistiska individer. Det finns heller 
inga avhoppare inom dessa miljöer, varken i Sverige eller i Skandinavien. Det saknas därför bety-
dande ledargestalter som kan verka avskräckande och missionerande frontfigurer i förebyggande 
utbildningssyfte eller som resurspersoner som kan möta ideologiskt övertygade extremister i en 
jämlik dialog. 

7 Hur ser situationen med förebyggande av våldsbejakande extremism ut i andra länder? 
 
Våldsbejakande extremism finns över hela världen. På europeisk nivå har RAN (Radicalization 
Awareness Network) skapats. Nätverket arbetar för att sprida kunskap om såväl fenomen som 
metod i frågor om radikalisering och våldsbejakande extremism.  

Utredningen När vi bryr oss – ett förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbeja-
kande extremism menade att de nordiska länderna skulle vinna på att samverka i det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism. Den svenska regeringen borde därför enligt utredningens 
uppfattning aktivt medverka till att ett gemensamt förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism utvecklas på nordisk nivå. 
 
8 Europeisk antiterrorstrategi 
 
EU antog sin antiterrorstrategi 2005. Den innehåller arbetet fokuserat på att förebygga, skydda, 
förfölja och agera. Genom Lissabonfördraget och solidaritetsklausulen ska medlemsländerna i 
EU hjälpa varandra om det inträffar en terroristattack, naturkatastrof eller annan katastrof som 
orsakas av människor. 
 

9 Slutsatser och rekommendationer i Förebyggande av våldsbejakande extremism på 
lokal nivå (2015) 

Några slutsatser i skriften:  
 
Funktionen med en nationell samordnare bör permanentas och samordnaren bör ges ett utökat 
mandat. En lokal samordnare bör kontinuerligt rapportera till kommunledning och nationella 
samordnaren. Avhopparverksamhet riktad mot våldsbejakande islamistisk extremism bör upp-
rättas. Mentorskap bör inrättas för personer i den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön och 
de som återvänt från konfliktzoner.  Anhörigstöd bör upprättas på lokal nivå, men kan också 
drivas av ideella organisationer parallellt genom medel som utlyses av MUCF eller Allmänna 
Arvsfonden. Föräldranätverk bör främjas och stödjas lokalt. I den kommunala kommunikations-
strategin bör inkluderas spridning av information om lokala förebyggande åtgärder. Medborgar-
forum bör upprättas på lokal nivå för att behandla lokala problem och utmaningar samt åtgärder.  



 
 

Utökad insyn och uppföljning av skattefinansierade bidrag riktade till ideella organisationer måste 
ske. Strukturerad dialog med allmännyttiga bostadsbolagen, en årlig nationell konferens samt 
ökade forskningsmedel. 
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