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Konferensen anordnades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, 
Fryshuset och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF); i samarbete 
med det nationella praktikernätverket och FORUM för idéburna organisationer. 
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Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism 

Sommaren 2014 tillsattes en nationell samordnare för att ”förbättra samverkan mellan 
myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional, och lokal nivå när det 
gäller arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism” (Dir. 2014:103). De 
flesta aktörerna tyckte vid den tidpunkten att våldsbejakande extremism var en fråga för 
Säkerhetspolisen – inte en civil eller kommunal angelägenhet.  
 
När 250 praktiker, myndighetsrepresentanter, civilsamhällesaktörer, kommunala samordnare 
och kontaktpersoner, socialarbetare, samt experter samlades den 16-17 januari 2017, var det 
inte bara ett exempel på den goda samverkan och kunskapsutbyte som finns på plats idag 
mellan olika aktörer; det förkroppsligade också det engagemang och den ansvarskänsla som 
finns både nationellt och lokalt i Sveriges kommuner och föreningsliv.  
 
Praktikerkonferensen som Nationella samordnaren anordnade tillsammans med Fryshuset 
och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) var ett resultat av arbetet  
inom det nätverk av praktiker1 som Nationella samordnaren och Fryshuset initierade i juni 

                                                
1 Det nationella praktikernätverket består av Brottsförebyggande centrum i Värmland, En annan sida av Sverige, Fryshuset, 
Hjälpkällan, Järvapsykiatrin, Kunskapshusen i Borlänge, Göteborg och Örebro, MUCF, och Polisen i Malmö. Tillsammans med 
paraplyorganisationen Forum för idéburna organisationer med social inriktning har de alla på ett eller annat sätt bidragit till 
arrangemanget av den här konferensen.  



3  |  Konferensrapport: Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism 

2016. Det var tydligt att behovet av kunskap om våldsbejakande extremism är fortsatt stort, 
och därför var målet med konferensen att erbjuda fördjupad kunskap. Frågan är emellertid 
inte längre om man ska arbeta förebyggande, utan hur man konkret och praktiskt förebygger 
våldsbejakande extremism. Många aktörer efterlyser metoder och verktyg; att arbeta med 
förebyggande insatser är idag en självklarhet.  
 
Konferensen handlade om flera olika praktiska frågor: nätets allt större roll för att sprida 
propaganda, desinformation och hat; återvändare från krigszoner bortom Sveriges gränser – 
både män, kvinnor och barn; vit makt-miljön; trossamfunden och religionens roll; psykisk 
ohälsa; kommunens roll och arbete; avhopparverksamhet; anhörigas roll och påverkan på 
individer; unga människors delaktighet i det förebyggande arbetet; samverkansmodeller 
mellan offentlig sektor och civila samhället; handlingsplaner och lägesbilder.  
 
Ett viktigt fokus för konferensen var också hur man kan bredda det förebyggande arbetet 
genom att öka den offentliga sektorns samarbete och samverkan med civilsamhället, vars 
organisationer och trossamfund har en unik förmåga att hos unga och gamla skapa en känsla 
av meningsfullhet, delaktighet och sammanhang. En av civilsamhällets styrkor är att det 
fungerar som ett kitt i samhället. Geografiskt har civilsamhällesorganisationerna en bred 
täckning, och de finns ofta i sammanhang och miljöer som kommuner och myndigheter i 
vanliga fall inte verkar i eller når ut till.  
 
Konferensdagarna utgjorde ett tillfälle för aktörer att nätverka och dela kunskap med 
varandra. De allra flesta använde denna möjlighet flitigt. Kontakter knöts och man delade 
med sig av sina erfarenheter. Det stod klart att det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism har kommit långt på kort tid, men att mycket återstår, i synnerhet vad gäller 
praktiska och konkreta metoder.  
 
Denna rapport är i huvudsak ett referat från konferensen. Den återger inte på något sätt 
konferensen fullständigt och exakt, utan lyfter fram den breda diskussionen i sin helhet. Det 
betyder också att organisatörerna inte nödvändigtvis står bakom det som sagts och därmed 
återgivits i rapporten. Den sammanfattar även de hinder och rekommendationer som 
formulerades under de båda konferensdagarna.  
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Öppningsanföranden 

Konferensen öppnades av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som betonade 
vikten av tidiga förebyggande insatser baserade på kunskap. Det krävdes mer kunskap, och 
mycket mer samverkan. Sverige hade en bra plan för att värna demokratin, och i det 
avseendet hade vi kommit längre jämfört med andra länder. Men det praktiska arbetet 
behövde ta fart i större skala, samtidigt som det var viktigt att stå upp för vårt samhälles 
värderingar, och hålla våra demokratiska principer högt. 
 

”Det här går att motverka. Ingen föds till extremist.” – Alice Bah Kuhnke 
 
Antalet individer som åker ner och krigar för Daesh hade minskat, men det betydde inte att 
det inte finns människor här som sympatiserar med deras syn och åsikter. Bah Kuhnke 
påminde om att vi arbetar med det förebyggande arbetet, inte med att ingripa mot terrorism, 
vilket var Säkerhetspolisens uppgift. Syftet med det förebyggande arbetet var att förhindra att 
människor radikaliseras, genom att bygga upp och stärka de strukturer och demokratiska 
skyddsnät som vi vet förebygger våldsbejakande extremism, men också att motverka inträde 
till och underlätta utträde ur våldsbejakande extremistiska miljöer. Dessa insatser krävde att 
alla hjälptes åt, vilket skulle underlätta arbetet med att förhindra terrorism.  
 
Arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism hade lett till en hård debatt. 
I kölvattnet till denna hade hotbilden mot förtroendevalda och kommunala tjänstemän växt; 
hot och hat hade bland annat lett till att kommunalrådet i Skurup avgick. Det var oftast 
högerextrema krafter som står för hot – ofta mycket subtila – och otillåten påverkan i 
kommunerna. Det var viktigt att stå enade mot detta; att sluta upp för att skydda den 
demokratiska processen, på vilken våra grundläggande fri- och rättigheter vilar. 
 
Regeringen såg fortsatt allvarligt på hotet från den våldsbejakande extremismen. Vi skulle 
vara proaktiva, för att inte fatta förhastade beslut. Fler myndigheter hade fått uppdrag från 
regeringen. Det finansiella stödet till aktörer som vill arbeta med att motverka våldsbejakande 
extremism hade dessutom fördubblats, och det var på lokal nivå som det mesta av arbetet 
behövde ske, och då var det även välkommet att så många aktörer från lokal nivå hade 
samlats. 
 
Bah Kuhnke lämnade över ordet till Lena Nyberg, Generaldirektör på MUCF. Nyberg sa att 
konferensen visade på både ett stort intresse för dessa frågor, men också oron kring detta 
fenomen. Man visste att många upplevde ökad intolerans, främlingsfientlighet, 
våldsbejakande extremism, vilket skapade otrygghet och var kopplat till utanförskap, 
bristande framtidstro, och ekonomisk utsatthet. Framåt var det viktigt att MUCF, som har 
haft många uppdrag för att motverka våld, rasism och främlingsfientlighet, fortsätter med 
detta. Det var också värt att lägga tid och fokus på genusperspektivet, eftersom en negativ syn 
på kvinnans roll gjorde män mer benägna till våld.  
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”Vi har något gemensamt, alla som sitter här inne. Alla har sagt ja och 
inte nej, trots hots och hat, till att arbeta med detta komplexa och svåra 
arbete. Vi tror på att vi kan göra skillnad.” – Anna Carlstedt, Nationell 

samordnare mot våldsbejakande extremism 
 
Anna Carlstedt, Nationell samordnare, påpekade att det största hotet mot mänskligheten var 
likgiltigheten. Det var viktigt att fortsätta arbeta och uträtta saker även om vi är rädda. Hon 
slog fast att det var omöjligt att tysta eller stoppa de grupper som jobbar för att värna vår 
demokrati. Kritiker hade sagt att det görs för lite, men om man skulle lägga ihop det alla 
konferensdeltagare gör varje dag så blev det väldigt mycket; om alla gör sin del så gör vi 
skillnad.  
 
Carlstedt berättade att Nationella samordnaren under 2017 skulle dra igång en utbildning i 
samarbete med Lunds universitet, utifrån behovet från kontaktpersoner och lokala 
samordnare i kommunerna. Man skulle arbeta vidare med den nationella lägesbilden, och 
därför hade en enkät gått ut till alla kommuner. Lägesbilden skulle visa hur långt 
kommunerna kommit och vilka behov som finns, för att sedan presentera resultatet i 
Almedalen. Dessutom skulle Nationella samordnaren genomföra kunskapsseminarier vid alla 
Länsstyrelser, och därigenom träffa och utrusta kommunerna med djupare kunskap.  
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Panel 1:  Kommunala erfarenheter 

Att arbeta systematiskt med att förebygga våldsbejakande extremism är nytt och kommer 
med nya utmaningar. Frågan är flitigt uppmärksammad av media samtidigt som den kommer 
med ett säkerhetsimperativ, och med det kommer både förväntningar och påtryckningar. Det 
ligger en stor press på både medarbetare i första linjen, tjänstemän, och förtroendevalda att 
leverera en trygg kommun.  
 
Övergripande frågeställningar 
 

•  Vilka lärdomar bör vi ta med oss från tidigare erfarenheter?  

•  Vad har gjorts bra och vad bör vi undvika? 

 
Sveriges kommuner skiljde sig åt, vilket innebar att utmaningarna såg olika ut och att de inte 
kan arbeta exakt likadant. Men det var genomgående viktigt att få ett politiskt mandat att 
driva arbetet, och säkerställa att alla ligger på samma våglängd. Små kommuner hade ofta en 
samordnare eller kontaktperson som en delad tjänst i exempelvis säkerhetschefen. Det fanns 
också exempel där ett fåtal kommuner hade gått ihop och delfinansierat en heltidstjänst för 
arbetet i sina kommuner.  
 
Det var viktigt att inventera vad kommunen hade för kunskap och resurser: de som arbetar 
med människor varje dag var den bästa resursen. Detta var särskilt angeläget i små kommuner 
med mindre ekonomiska resurser. Skolans personal hade stor kompetens som ofta var 
outnyttjad i ett bredare perspektiv. Till exempel kunde lärare i religion bli lokala experter på 
islam. Man skulle också ta vara på de metoder och den kunskap vi har i kommunerna och 
använda dem i arbetet mot våldsbejakande extremism. Socialtjänsten gör redan mycket för att 
förebygga våldsbejakande extremism – utan att skylta med att man förebygger våldsbejakande 
extremism. Ett exempel var verksamheten vid familjecentraler. 
 

”Sitt inte och vänta på att bli kontaktad. Bjud in er själva till olika 
förvaltningar och föreningar i kommunen” – Paneldeltagare 
 
Kommunen var emellertid ingen polis, och ibland fanns en motsättning mellan att stärka 
demokratin (arbeta förebyggande) och säkerhet (förhindra/försvåra). Det var viktigt för 
kommunen att göra sin del och sedan samverka med andra myndigheter, aktörer, samt 
använda civilsamhället som naturlig mötesplats. Ofta fanns det brist på tillit och socialt 
kapital, särskilt i marginaliserade stadsdelar och främst bland ungdomar. Skolan, fritids- och 
idrottsföreningar hade en viktig roll att fylla. Tilliten till samhället och vårt samhällskontrakt 
var avgörande, och detta kunde byggas upp och förstärkas i skolan – även för dem som inte 
har det med sig hemifrån. Kommunen skulle med andra ord fokusera på att stärka den lokala 
demokratin. 
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Informationsdelning mellan Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och vidare ut till lokalpolisen 
för att relevant information skulle nå kommunerna var avgörande för att kunna agera. Det 
var otydligt vilken typ av information som kunde delas och när; en kommun uppgav att 
sekretessregler och informationsdelning inte var något problem, medan andra menade att det 
inte alls fungerade. Lokalpolisen hade inte heller hunnit med att utveckla sin förmåga vad 
gäller att motverka våldbejakande extremism. Detta försvårade samverkan och vikten av att 
Polismyndigheten strukturerade sig i landet lyftes fram.  
 
Brister i informationsdelning kunde också leda till att individer föll mellan stolarna. Ett 
exempel var när man försökte hjälpa en individ, men hade mycket lite att gå på. Kommunen 
lämnade in en LVU-ansökan till förvaltningsrätten, men domstolen gav avslag. Det saknades 
verktyg att ta hand om individer som inte själva ville ha hjälp, och då stod kommunen ganska 
lamslagen om hur de skulle gå vidare.  
 
En framgångsfaktor var att involvera civilsamhället. Det kunde utgöra brobyggare där 
myndigheter och kommun kan ha svårare att nå fram. Civilsamhällesaktörer kunde således 
med fördel användas i den uppsökande verksamheten. Det poängterades att många av 
civilsamhällets organisationer får ekonomiska bidrag från kommuner. Detta var en mekanism 
för insyn, och möjliggjorde för kommunen att ställa krav på demokratiska värderingar.  
 
Alla trossamfund var viktiga att åtminstone ha en dialog med, inte minst för arbetet med 
krisberedskap. Svenska kyrkan var en central aktör som ville hjälpa till att främja demokratin. 
Ett råd var att börja där och arbeta tillsammans med dem, och sedan se på möjligheten att 
skapa ett interreligiöst råd, som fanns på några ställen i Sverige och hade där haft positiva 
effekter. Med upparbetade kontakter och förtroendekapital kunde trossamfunden spela en 
avgörande roll ”när det händer”.   
 
Det var viktigt att inte ha för höga förväntningar på snabba resultat. Detta var ett långsiktigt 
arbete, och man skulle hellre låta det bli en naturlig del av de kommunanställdas arbete 
genom att lyfta in frågan i redan befintliga strukturer, till exempel skola, socialtjänst, fritid, 
vård och omsorg.  
 
Omvärldsbevakning var också viktigt för kommunerna. Man skulle prioritera ett lokalt fokus, 
men i en värld där det globala påverkade det lokala i allt högre omfattning, var det viktigt att 
se den bredare bilden. Händelser i omvärlden kunde påverka en kommun snabbt. Goda 
relationer med lokal media kunde vara till nytta i den här bemärkelsen. En kommun som 
tidigt tog initiativ till kontakt med lokalmedia inför uppstarten av arbetet med det 
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism hade mycket positiva erfarenheter. En 
effekt var att det dessutom öppnades upp för att utveckla samarbetet med civilsamhället.  
 
Många kommunala verksamheter förebyggde våldsbejakande extremism utan att ha det som 
huvudsakligt syfte. Ett förslag var därför att i den lokala kontexten tala om hur man kunde 
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stärka demokratin, försvåra inträde till och underlätta utträde ur våldsbejakande extrema 
miljöer.  
 
Råd och åtgärdsförslag 
 

•  Hitta en flexibel och robust lösning för just din kommun.  

•  Tänk brett och inventera kommunens resurser: vad finns på plats? 

•  Involvera civilsamhälle och trossamfund. Formalisera samverkan om det passar!  

•  Fundera på terminologin och använd den i rätt sammanhang. 

•  Bygg goda medierelationer. 

•  Omvärldsbevaka först och främst lokalt men glöm inte bort världen. 

•  Hantera förväntningar.  

•  Var proaktiv: arbeta löpande med kommunens lägesbild och ta fram en handlingsplan. 

 
 
 

Panel 2: Att stärka motståndskraften utifrån ett psykiskt 
folkhälsoperspektiv 

Forskning visar att det hos flera våldsbejakande extremister föreligger någon form av psykisk 
ohälsa. Samtidigt ser vi att psykisk ohälsa ökar bland unga och särskilt i utsatta områden. För 
att se till att dessa individer inte begår våldsbrott eller iscensätter ett attentat, måste vi 
balansera säkerhetspolitik med socialpolitik som två kompletterande områden istället för 
polariserande. Problemet kräver både socio-ekonomiska och psykiatriska åtgärder. Frågan är 
helt avgörande eftersom dessa individer sällan söker hjälp själva, och här måste hela samhället 
engageras – såväl anhöriga och civilsamhälle som vården, polisen och kommunen.  
 
Övergripande frågeställningar 
 

•  Hur kan vi identifiera risk- och skyddsfaktorer på individ, grupp och samhällsnivå?  

•  Vilka symptom är varningsklockor?  

•  Vilket slags stöd behövs? 

•  Hur tar man hand om någon som utvecklat extremistiska sympatier och tankar? 

 
Det fanns några olika symptom och varningsklockor att hålla koll på. I en akut fas kunde det 
handla om aggressivitet och hotfullhet, paranoia, hallucinationer, religionsrelaterade 
föreställningar, psykos, svår depression, eller personlighetsstörningar, vilka kunde ha sin 
grund i riskfaktorer såsom missbruk, segregation/utanförskap, arbetslöshet, obearbetade 
krisreaktioner, och/eller psykisk ohälsa. Ofta var det en kombination olika typer av 
riskfaktorer som kunde leda till att akuta symptom manifesterades.  
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Det fanns generellt sett tre olika typer av kontakter med psykiatrin när det gäller kopplingen 
till våldsbejakande extremism: 
 

1. Föräldrar som ringer och är oroliga över vad de beskriver som ett förändrat och 
annorlunda beteende hos sina barn 

2. Personer som redan är patienter med en allvarlig psykisk sjukdom och symptomen 
förändras, där psykos kan vara med i sjukdomsbilden 

3. En individ som söker hjälp efter att ha befunnit sig i en krigszon (och flytt den), eller 
som rest till en krigszon och sedan återvänt (delaktighet), där post-traumatiskt 
stressyndrom kan utgöra sjukdomsbilden  

 
För en del av individerna som hade rest ner till konfliktzoner fanns några bakomliggande 
faktorer som kunde vara gemensamma: 
 

1. Kriminell bakgrund 
2. ”Bråkstakar” på skolan och kända hos socialtjänsten 
3. Barn som växt upp i familjer som är radikaliserade, där de blir indoktrinerade 
4. Individer som brinner för samhällsfrågor men utan att känna delaktighet i samhället 

 
Det finns skeenden i livet där man är mer öppen och mottaglig för vissa typer av budskap. 
Man söker en grupp att tillhöra, identitet, eller mening, och man är då mer mottaglig för 
influenser. Detta är rekryterare till våldsbejakande miljöer experter på att identifiera.  En 
synpunkt som framfördes var att man måste kunna vända på resonemanget: vad är det som 
gör att tusentals individer, som är frustrerade på samhället och söker mening, väljer att inte 
resa till en konfliktzon och ansluta sig till en våldsbejakande organisation. Vad är det som gör 
att en person mår bra? Detta måste forskningen kunna besvara.  
 

”Säkerhetspolitik utesluter inte sociopolitiska åtgärder; de kompletterar 
varandra i en helhet.” – Paneldeltagare 
 
Yrkesutövare inom psykiatrin behövde mer kunskap om hur man kan möta en individ som 
inte mår bra; vilka frågor som ska ställas, våga lyssna och agera på det man hör. Ibland lyfter 
man fram en rädsla att fråga om extremism för att man är rädd för svaren. Då var kunskap 
om vad man ska göra när man får svaren centralt. Inom psykiatrin fanns redan kunskap om 
hur man arbetar i team exempelvis mot droger och med psykosvård. Den kunskapen kunde 
med fördel användas inom extremism.  
 
Panelen lyfte fram hur man arbetar i normala fall, och vikten av att göra det vi alltid har gjort. 
Självklart kunde det behövas specialistkunskaper i vissa fall och ibland var man tvungen att 
anpassa olika metoder. Det var viktigt med religionskunskap inom psykiatrin, eftersom många 
våldsbejakande extremister med psykisk ohälsa ofta visade psykologiska symptom blandade 
med religiösa vanföreställningar. Men man behövde samtidigt se till individen, visa empati, 
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bygga upp förtroende, relationer och skapa trygga miljöer – allt det som man gör inom 
psykiatrin varje dag. Det fanns dock ofta en tidsbrist inom psykiatrin att sitta ner med 
patienten och verkligen lyssna. 
 
I marginaliserade stadsdelar menade panelen att ungdomars problem i huvudsak kretsar kring 
missbruk, kriminalitet, eller båda. Men man hade arbetat med ungdomar på glid under lång 
tid, så det fanns mycket erfarenhet. Dessutom var Svenska kyrkan experter på psykosociala 
frågor i utvecklingsländer och den kompetensen kunde vi använda även i Sverige. Det var 
även viktigt att det förebyggande arbetet beaktade barn i förskoleåldern. Vi behövde däremot 
inte nya verktyg.  
 
Panelen menade vidare att psykiatriska problem måste ses som ett folkhälsoproblem. Ofta 
skiljde man på psykisk ohälsa och folkhälsa, vilket var kontraproduktivt enligt panelen. Det 
var viktigt att identifiera skyddsfaktorer, där trygga platser, meningsfullhet, och relationer 
lyftes fram som det allra viktigaste. Det utgjorde basen för psykiskt stabila individer.  
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Råd och åtgärdsförslag 
 

•  Sprid kulturell och religiös kunskap inom psykiatrin. 

•  Praktiker behöver samverka mer med universiteten och forskare. 

•  Se på psykisk ohälsa som en del av folkhälsan. 

• Sätt in åtgärder tidigare i processen när en individ mår dåligt. 

• Ställ frågor och lita på den kunskap som finns på andra områden. 

• Ta god tid, lyssna och förstå, utstråla styrka och inge hopp. 

• Underskatta inte grundläggande psykiatriska metoder. 

• Bryt segregationen och skapa förutsättningar för unga. 

 
 
 

Panel 3:  Att lämna våldsbejakande extremism 

I takt med att populismen växer har rekryteringen till högerextrema miljöer ökat. Dessutom 
har resandet till Syrien och Irak nästan helt stannat av och drygt 150 personer har kommit 
tillbaka till Sverige. När vi inte lyckats motverka inträde till extremism måste vi hitta metoder 
för att underlätta utträde. Att lämna våldsbejakande extremism är komplext; det finns ganska 
lite empiriska belägg för lyckad avradikalisering, men vi har lång erfarenhet från 
avhopparverksamhet med nazister och kriminella från den organiserade brottsligheten. Att 
formulera hur detta stöd ska se ut är samtidigt en utmaning, eftersom uppmärksamhet ofta är 
kontraproduktivt för avhopparverksamhet.  
 
Övergripande frågeställningar 
 

•  Hur går det till att lämna till exempel en nazistgrupp, ett kriminellt gäng eller Daesh?  

•  Vilka utmaningar, verksamheter och framgångar finns att ta del av?  

 
Panelen lyfte fram kunskapssituationen och behovet av dokumentation för att forskningen 
skulle kunna utvärdera och genomlysa metoder. Först då kunde evidensbaserade metoder tas 
fram, och vi behövde veta vad som fungerade och varför. Det fanns många gemensamma 
beröringspunkter kopplat till de som ska lämna kriminella gäng – oavsett vilket typ av gäng – 
och där kunde man dra nytta av erfarenheterna.  
 
Det var en svår politisk miljö att navigera i, och man vann inga poäng på att argumentera för 
att hjälpa personer lämna våldsbejakande extremism. Det var också svårmotiverat att en 
kriminell skulle få en kostsam insats när kommunen behövde finansiera annat, men det skulle 
ställas i proportion till kostanden att inte göra något alls. Panelen lyfte fram en politiker som 
blivit hotad när vederbörande hade hävdat att individer som ville lämna en extrem grupp 
skulle få hjälp av samhället. Samtidigt var det inte enkelt att visa på lyckade exempel – inte för 
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att de inte fanns, utan för att det var mycket känsliga uppgifter och kunde dels vara 
kontraproduktivt för verksamheten men också utgöra en fara för de som arbetar med det och 
de som hoppar av.  
 
En annan utmaning var stuprören, där flera olika aktörer (civilsamhället, socialtjänsten, 
polisen, etc.) arbetade var för sig och utan att integrera respektive verksamheter. Fler aktörer 
började träda fram som en lokal motkraft. Inte sällan var det ungdomar själva som ville vända 
en negativ bild av deras stadsdel. Eftersom myndigheter har svårt att nå ut till dessa grupper, 
där det finns ett bristande förtroende för myndigheterna, var det viktigt att använda den 
kunskap och det engagemang som fanns i civilsamhället. Kommuner behövde våga släppa in 
andra aktörer än vad de var vana vid. 
 

”Även om kostnaden för att hjälpa en individ att hoppa av är hög, 
kommer priset för likgiltighet vara mycket högre.” – Paneldeltagare 
 
Bättre samverkan mellan föräldrar, skola, polis, och så vidare, var nödvändigt. Man behövde 
se både de egna och varandras svagheter och styrkor. Civilsamhället ser problemen tidigt, kan 
agera snabbare, men har inget juridiskt ansvar att agera. En kommun måste tänka på 
rättsäkerhet och hade ett juridiskt ansvar, men agerade långsammare, nådde inte ut lika 
effektivt, och då fanns det en risk att man tappade en individ.  
 
Andra utmaningar som lyftes var faran med kortsiktighet: detta problem gick inte att lösa på 
kort sikt och då var en ettårsbudget inte konstruktivt. Det fanns ett behov av att kunna 
erbjuda lika hjälp oavsett var i landet man bodde. Det fick inte heller gå prestige i frågan – 
individen kunde då lätt falla mellan stolarna. Panelen lyfte också fram vikten av att våga 
använda den lokala lägesbilden fullt ut. Om till exempel en föreningslokal pekades ut som en 
olämplig plats där rekrytering sker, vågade man då använda den kunskapen för att agera 
resolut och sätta in åtgärder?  
 
En utmaning var att nå ungdomar tidigt, och att samhällets närvaro på ungdomarnas arena 
ofta var bristfällig. Tidiga insatser för skola, socialtjänst, föräldrar, polis och civilsamhälle var 
avgörande. Uppsökande verksamhet var grundläggande för att kunna arbeta i ungdomars 
vardag. Vuxna måste enligt en paneldeltagare finnas ute, främst på obekväma arbetstider. 
Varje rekryterare till våldsbejakande extrema rörelser behövde matchas med en fältarbetare.  
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Råd och åtgärdsförslag 
 

•  Ta tillvara på erfarenheten från avhopparverksamhet med kriminella. 

• Hitta en kompletterande symbios mellan civilsamhälle och kommun/socialtjänst. 

• Långsiktighet är avgörande – avhopparverksamhet tar tid. 

• Våga testa nya strukturer, samarbeten och lösningar.  

•  Idéburet offentligt partnerskap är ett konstruktivt finansieringsalternativ. 

• Nå en bred politisk överenskommelse när det gäller avhoppare. 

• Agera! Bättre att försöka och misslyckas, än att inte ha försökt om det värsta händer. 

 
 
 
 

Parallella seminarier 

Dag 2 av konferensen inleddes med sex parallella seminarier, som alla hade ett respektive 
tematiskt fokus. Det fanns överlag ett brett intresse bland konferensdeltagarna för flera av 
seminarierna, och många hade gärna velat gå på fler än ett. Detta var ett tecken på att de 
flesta efterfrågar praktiska metoder och handfasta råd. Här följer alltså en sammanfattning av 
både diskussionerna och eventuella rekommendationer.  
 
 
Seminarium A – Religionen och trossamfundens roll i det förebyggande arbetet 

Sverige har en lång sekulär tradition, men också en väl skyddad religionsfrihet. Det är viktigt 
att värna båda två. Vi har emellertid svårt att tala om religion och närma oss trossamfund. 
Detta är ett problem, eftersom trossamfunden utgör en avgörande samverkanspart i arbetet 
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.  
 
Övergripande frågeställningar 
 

•  Vad innebär religionsfrihet och varför ska vi värna den?  

•  Vilka grupper stängs ute och vilka stöttar vi i samhället?  

•  Vilka kan vi vända oss till med frågor om religion och religiös extremism? 

• Hur arbetar trossamfunden med förebyggande arbete? 

 
Religionsfriheten var inte absolut och kunde begränsas enligt internationell lag om den 
hotade allmän ordning och moral, vilket dock måste definieras av hela samhället och inte 
endast en grupp. Dessutom innebar religionsfriheten att själv välja såväl religionstillhörighet 
som frihet från religion. Det var viktigt att respektera båda friheterna.  
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Det fanns en beröringsskräck i det sekulära Sverige; man kände sig osäker i offentlig sektor 
på hur man skulle närma sig trossamfunden. Nämnden för statligt stöd till trossamfunden 
(SST) kunde emellertid bistå kommuner med kunskap om trossamfund och kontaktytor till 
lokala trossamfund i kommunerna. En dialog med de trossamfund som får statligt bidrag var 
en god början.  
 

”Kommuner måste skapa kontakt med människor, inte bara 
telefonkatalogen.” – Paneldeltagare 
 
Paneldeltagarna var inte eniga om vem eller vilka trossamfund och religiösa organisationer 
man skulle prata med. Ett förslag var att prata med alla, och sedan avgöra med vem man 
kunde samverka. Det rådde dock enighet om att transparens var en viktig princip. En åhörare 
efterlyste först en hård och självkritisk inom-islamsk debatt om hur islam kunde reformeras 
progressivt för att inte spela en antagonistisk roll i det svenska samhället.  
 
Det var överlag svårt att nå våldsbejakande extrema muslimer, även för trossamfunden, 
eftersom de sällan besökte moskéerna. Däremot kunde moskéer bli bättre på att fånga upp de 
individer som var på väg att radikaliseras, och styra dem till ”rätt islam”. Frågan om salafism 
lyftes. Kunskapen om islam på lokal nivå var låg, men man kunde poängtera att alla salafister 
inte var våldsbejakande, men att det inom salafismen fanns ett ideologiskt frö som kunde 
utvecklas till våldsbejakande islamistisk extremism.  
 
Resande till krigszoner var däremot inte ett nytt fenomen, och framförallt de muslimska 
trossamfunden hade stött på detta tidigare, bland annat till Afghanistan, Balkan och Somalia. 
Svenska kyrkan hade dessutom verkat för fred internationellt i flera decennier, och hade 
erfarenhet att ta tillvara på.  
 
Råd och åtgärdsförslag 
 

•  Inventera vilka trossamfund och föreningar som finns i din kommun. 

• Våga ta kontakt med trossamfunden, men kontakta SST först om man är osäker. 

• Använd trossamfunden med fördel, men utnyttja dem inte. 

• Det krävs långsiktighet för att bygga ett ömsesidigt förtroendekapital – börja tidigt. 

• Se över föreningsbidragen – använd dem som en mekanism för demokratifrämjande och insyn. 
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Seminarium B – Familjen i centrum: om anhörigas roll och påverkan 

Individer inom extremistmiljöer är någons barn, syskon, och/eller förälder. Ofta innebär det 
stora påfrestningar för familjen när en nära släktning är en våldsbejakande extremist, och då 
behöver man kunna erbjuda stöd. Familjen kan också fungera som en positiv kraft för att 
förmå släktingen att hoppa av, vilket också är viktigt att ta tillvara på. Å andra sidan har 
familjen i vissa fall varit själva problemet och i hög grad bidragit till en individs radikalisering.  
 
Övergripande frågeställningar 
 

•  Hur uppmärksammar vi och stöttar anhöriga till individer inom extremistmiljöer?  

•  Vad är behoven hos denna grupp; vilka skyldigheter har vi att agera; vart ser vi att det brister?  

•  Vilka arbetsmetoder finns och vilka ska involveras? 

 
Stöd till avhoppare och anhöriga till individer inom extremistmiljöer ingick i en polariserad 
debatt i Sverige där man spelade på folks oro och rädsla. Det var viktigt att ta folks oro på 
allvar och förklara tydligare varför det gynnar samhället att stötta individer i att lämna 
våldsbejakande miljöer och att hjälpa anhöriga till individer som befinner sig inom dessa 
miljöer. Paneldeltagarna menade att det inte handlade om att hjälpa terrorister; där fanns en 
möjlighet att till exempel stoppa rekrytering av syskon, och skapa kontakter och relationer för 
att kunna nå individen. Rätt terminologi var också viktigt: man skulle använda ”familjestöd” 
istället för ”anhörigstöd” eftersom det senare hade en annan betydelse inom socialtjänstens 
arbete.  
 
Panelen påpekade att man måste arbeta för att de individer som behöver hjälp och stöd 
faktiskt hittade till socialtjänsten. Det var därför viktigt att inkludera många aktörer att 
samverka med, exempelvis BVC och vårdcentraler. Personalen där behövde bli bättre på att 
hålla ögonen öppna och våga ställa rätt frågor. Även civilsamhället kunde utgöra en viktig 
samverkanspart för att individer i behov hittade till socialtjänsten och fick rätt hjälp.  
 
Socialtjänsten i en kommun berättade om hur de arbetade med familjestöd. Bakgrunden hade 
varit att flera individer hade rest till Syrien och Irak från kommunen. Många av dem hade en 
kriminell bakgrund. För mammorna, som av samhället och i sin kontext antogs stå nära sina 
barn, var det skamfullt att deras barn hade anslutit sig till en våldsbejakande organisation. Det 
var vanligt att utomstående skuldbelade föräldrar. 
 

”Familjestöd kan, förutom att hjälpa familjen, också bidra till ökad tillit 
mellan individen och det offentliga.” – Paneldeltagare 
 
Kommunen hade en familjecentral, där man samverkade med olika aktörer. Inom ramen för 
den hade man initierat en föräldragrupp för mödrar som känner en stark oro för sina barn. 
Intresset och behovet hade varit stort; hela 17 personer hade dykt upp, och man hade 
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förväntat sig kanske 4-5 personer. Man påpekade att det inte hade varit helt problemfritt att 
få ihop en grupp med olika kulturella utgångspunkter och viljor, men det hade fungerat.  
 
Föräldragruppen hade möjliggjort att mammorna kunde prata om problematiken och att det 
inte hade varit lika skamfullt längre när de förstod radikaliseringsprocessen. Kvinnorna 
stärktes och kände ofta att de ville ta kommandot i sitt eget liv. Man hade sedan märkt att när 
ryktet gick i kommunen om att deltagarna i denna föräldragrupp blev sedda, bekräftade, fick 
möta andra med samma oro och kunde ställa frågor, blev samtidigt socialsekreterarnas goda 
insatser kända. Detta hade bidragit till att hantera den misstro som flera av deltagarna hade 
känt mot både myndigheter och samhället. Socialsekreterarna hade blivit något av 
ambassadörer och höjt tilltron till det offentliga. Detta hade också gjort att deltagare från 
föräldragruppen kommit tillbaka för individuella samtal vid senare tillfällen.  
 
Panelen uppmanade till att hitta verktyg och metoder som speglar verkligheten. Vi var 
duktiga på förebyggande arbete i Sverige jämfört med andra länder; till exempel fanns det 
evidensbaserade samtalsmetoder såsom Craft och Connect. Men existerande metoder var inte 
anpassade till ett sammanhang med våldsbejakande extremism eller trauma från strider.  
 
Ett hinder var att det fanns en undfallenhet och rädsla inom området; när det kom till 
våldsbejakande extremism så var det ”något nytt som man aldrig hade arbetat med innan”. 
Man hade inte vågat agera, eller väntat på att få tillåtelse att agera. Panelen påpekade att vi 
måste komma ifrån detta, se individen bakom, och anpassa de insatser som användes 
rutinartat i vanliga fall.  
 
Det var också ett problem att det bland tjänstemän ofta saknades kulturell kompetens och 
därmed en förmåga att se och uppfatta nyanser. Panelen lyfte fram att man måste reflektera 
över sin roll som tjänsteman och hur förändringar i omvärlden och samhället påverkar 
yrkesutövningen. På grund av dessa brister hade man blivit tagen på sängen när problemet 
med resande till krigszoner tog fart, och när dessa individer började komma tillbaka. Det 
fanns olika vägar och former för hur man kunde arbeta, men det var viktigt att hela tiden 
ligga steget före.  
 
Råd och åtgärdsförslag 
 

•  Arbeta småskaligt, utvärdera och därefter sprida fungerande metoder. 

• Var flexibel och anpassa metoder efter utgångsläget och kontexten. 

• Bygg upp tilliten för myndigheter och socialtjänst genom seriöst familjestöd. 

• Var närvarande och medmänsklig – vi är ibland för professionella och saknar en personlig touch. 

• Arbeta långsiktigt med familjestöd och föräldragrupper. 
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Seminarium C – FN:s resolution 2250: hur kan unga bidra till att förebygga 
våldsbejakande extremism? 

I december 2015 antog FN:s säkerhetsråd den historiska resolutionen 2250 om ungas roll i 
främjandet av fred och säkerhet, inte minst motverkandet av extremism. Resolutionen lyfter 
bland annat vikten av ungas delaktighet vid beslutsfattande processer, att de får stöd för att 
engagera sig vid förebyggande insatser och att möjliggöra samarbeten. Resolution 2250 är en 
milstolpe inom internationell rätt.  
 
Övergripande frågeställning 
 

•  Hur kan vi i Sverige använda och genomföra FN:s resolution 2250 om ungas roll i främjandet  
       av fred och säkerhet? 
 

 
Ledordet för panelen var delaktighet. Vi behövde engagera, aktivera och möjliggöra för unga 
att bli en del av beslutsfattandeprocessen, för det fanns en enorm kraft när unga fick vara 
med och styra och fatta beslut. Unga var en enorm samhällsresurs; de hade unika insikter om 
sin egen situation, vilket även FN:s resolution 2250 tog fasta på. Ett problem var att det var 
främst våra ”duktiga” ungdomar som tog plats i ungdomsråd och liknande. Panelen menade 
att vi behövde bli mycket bättre på att hitta ”värstingarna” och låta dem engagera sig, men 
också uppmärksamma de som varken är värstingar eller duktiga, men ändå inte delaktiga.  
 
Det var främst unga som levde närmast extremism, och därför hade de en unik position att 
hjälpa till att förebygga den. Men vi kunde inte lägga allt ansvar på unga när det gäller den 
våldsbejakande extremismen; det var viktigt att vuxna fanns med där som stöd, skydd och de 
som ägde ansvaret. Det fanns risker med att kräva att ungdomar skulle kliva fram och i det 
offentliga ta ställning mot en grupp eller liknande, och ungdomar hade ofta svårt med att 
överblicka en hotbild. Det var därför även viktigt att inte glömma bort föräldrarna.  
 

”Inte bara vuxna ska vara goda förebilder – det är lika viktigt att unga 
förebilder får synas och uppmuntras.” – Paneldeltagare 

 
Unga individer ville ofta göra skillnad, och det var viktigt att kanalisera ungas åsikter. Man 
behövde kunna omvandla frustration till aktivism. Ungas roll i förebyggande arbete var att 
som goda förebilder nå ut till andra ungdomar. Där var de ofta mycket mer effektiva än 
vuxna, men det krävde kunskap, utbildning och stöd till ungdomar som skulle agera goda 
förebilder.  
 
Överlag ansåg panelen att vi måste använda oss mer av civilsamhället, men även se till att få 
polis, skola och socialtjänst att samarbeta med varandra. En viktig arena var fritidsgårdar, 
som alldeles för ofta glömdes bort. Där fick man mycket kontakt med ungdomar och det var 
helt avgörande att ha goda förebilder där, både unga och vuxna.  
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Det fanns även brister i svenska skolor, där ungdomar fick lära sig om sina fri- och 
rättigheter, men väldigt lite om förpliktelser och ansvar. Det var samtidigt viktigt att lärare 
vågade ta svåra diskussioner: kan man vara radikal utan att vara våldsbejakande? Samspelet 
mellan skola och föräldrar kunde bli bättre.  
 
Okunskap, naivitet, och ibland brist på samarbetsvilja bland politiker och beslutsfattare hade 
varit en stor utmaning. Ett bra initiativ hade varit ett ungdomsråd som skapats inom en 
kommun. Det hade en liten men egen budget och arbetade med att ta fram förslag för 
kommunens ungdomspolitik. På det sättet hade ungdomar gått från att vara externa aktörer 
till att vara interna aktörer i kommunen, och kunnat påverka sin egen vardag i praktiken. 
Unga behövde få vara med och tycka till tidigt för att senare i livet kunna ta egna beslut.  
 
Råd och åtgärdsförslag 
 

•  Inkludera unga i vuxna sammanhang – behandla dem inte som en isolerad kategori. 

• Se unga som aktörer snarare än målgrupp. 

• Hem, skola, fritidsgårdar, polis, samfund och föreningsliv behöver samarbeta mer. 

• Det krävs mer kunskap hos politiker, beslutsfattare, och andra viktiga vuxna aktörer. 

• Viktigt att inkludera föräldrar när man arbetar i projekt med ungdomar. 

• Låt barn och ungdomar vara delaktiga i beslutsfattandeprocessen redan från tidiga åldrar. 

 
 
Seminarium D – Evidensbaserade metoder 

Det ställs allt högre krav på att offentliga aktörer arbetar med forskningsbaserade och 
mätbara metoder för att motverka extremism. Samtidigt finns ett glapp mellan teori och 
praktik vad gäller dessa metoder. 
 
Övergripande frågeställningar 
 

•  Hur kan vi arbeta forskningsbaserat?  Finns det evidensbaserade metoder? 
•  Har vi goda exempel på hur metoder används med mätbara resultat? 

•  Vad kan vi lära oss av internationella erfarenheter? 
 

 
Det evidensbaserade fältet kunde liknas vid en pyramid. I botten fanns erfarenheter och 
experters åsikter, och sedan kom fallstudier. Därefter kom tvärsnittsstudier, när flera personer 
– exempelvis inom både organiserad brottslighet och extremism – undersöktes vid en viss 
tidpunkt, samt prospektiva studier, som följde personer över tid. Högre upp i pyramiden 
fanns randomiserade studier, vilka dock var svåra att göra på det kriminalpolitiska området. 
Högst upp fanns systematiska översikter (metastudier, litteraturgenomgång). Ju högre upp i 
pyramiden man kom, desto större var evidensstyrkan.  
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Inom det offentliga var det utvärderingar som behövdes. När man nu hade börjat arbeta mot 
våldsbejakande extremism saknades kunskap inledningsvis och man befann sig inte högst upp 
i pyramiden. Därför skulle man inledningsvis ta reda på vad som hade gjorts både utomlands 
och i Sverige. Risken var annars att man körde på magkänsla, uppfann hjulet på nytt eller 
körde helt fel. Långt ifrån allt vi trodde på skulle fungera; det kunde till och med vara skadligt. 
 
Vidare lyftes behovet av dokumentation. Panelen menade att under evidenspyramiden fanns 
dokumentationen. Evidensbaserat betydde att något byggde på bevis, och det krävdes 
dokumentation från verksamheter som kunde utgöra bevisen i en evidensbaserad metod. 
Bristande dokumentation var nästan att likställa med att kasta bort pengar. Utan bevis kunde 
vi aldrig ta fram evidensbaserade metoder för hur man arbetar förebyggande mot extremism.  
 

”Den viktigaste förebyggande metoden är att börja tidigt.”  
– Paneldeltagare 
 
En metod som lyftes fram av panelen var Integrated Complexity (IC) thinking, som använts i 
Ealing utanför London. Den gick att mäta, och hade gett positiva resultat. Den utgick från 
hur människor tänker, inte vad de tänker. Extremism byggde på en svartvit världsbild, vilket 
innebar ett tänkande som inte är särskilt komplext. Ju mer benägen man var att se saker och 
ting svart och vitt – brister i komplext tänkande – desto mer mottaglig var personen för 
extrema tankar. Man hade sett att det fanns en koppling mellan hur människor tänker och 
våldsbenägenhet; ju mer komplext en människa tänkte, desto lägre var benägenheten att 
använda våld.  
 
Metoden skulle börja användas i Finland på skolor och i föreningar, bland annat på unga som 
inte kände sig hemma i landet. En planeringsgrupp i Helsingfors hade tillsammans med 
forskare från Cambridge tagit fram ett program som byggde på IC-thinking men var 
skräddarsytt till den finska kontexten. Huvudsyftet var att ungdomar skull lära sig att tänka 
mer komplext; acceptera att det fanns andra åsikter, men att man samtidigt inte behövde 
ändra sina egna åsikter på grund av att andra tänkte annorlunda. 
 
Råd och åtgärdsförslag 
 

•  Bygg en levande databas som samlar metoder mot våldsbejakande extremism. 

• Ta kontakt med den lokala högskolan för att få stöd. 

• Ha tålamod och ta reda på vad som redan har gjorts. Dokumentera för eftervärlden. 

• Samarbeta med forskare och påverka organisationer positivt – gör dem komplexa. 

• Ta reda på den forskning som finns och vilken kritik som framförts. 

• Fortsätt arbeta brett förebyggande i kommunerna – inte bara mot våldsbejakande extremism. 

 
  



Konferensrapport: Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism  |  20 

Seminarium E – Hur bemöter vi vit makt-miljön i våra kommuner?  

I flera kommuner i Sverige har vit makt-rörelsen flyttat fram sina positioner. Risken för social 
oro stiger i takt med detta, men ett annat bekymmer är otillåten påverkan, som i vissa fall har 
lett till att förtroendevalda hoppat av sina uppdrag eller självcensurerar genom tystnad. Detta 
utgör ett hot mot det demokratiska samhället, och är problematiskt då företeelserna många 
gånger inte inryms i någon lagtext.  
 
Övergripande frågeställningar 
 

•  Vilka steg är nödvändiga för att förhindra, bemöta och stoppa vit makt-rörelser i ditt område?  
•  Vad ska man inte göra – vad är kontraproduktivt? 

•  Hur kan man jobba förebyggande? 
 

 
Det fanns en skillnad mellan den organiserade miljön och de oorganiserade individerna med 
högerextrema sympatier. Den största utmaningen var dock kunskapen om de individer som 
man hade att göra med. Panelen ansåg att vit makt-miljön ofta inte togs på allvar, och det var 
anmärkningsvärt att kunskapen om högerextremism var så låg trots att miljön varit aktiv i 
över 90 år i Sverige.  
 
Panelen menade att vit makt-miljön var ett hot mot demokratin, genom dess lågintensiva 
handlingar i kommunfullmäktige och jämtemot tjänstemän i kommunen. Det kunde röra sig 
om exempelvis att fylla åhörarläktaren i fullmäktige med våldsdömda högerextremister, som 
markerade närvaro på ett sätt som upplevdes hotfullt, men som i rättslig mening inte utgjorde 
olaga hot. Personer från vit makt-miljön var väl medvetna om att hålla sig inom lagens ramar, 
och var därför mycket problematiska. Dessa individer identifierade och agerade även mot de i 
kommunen som arbetar mot våldsbejakande extremism. I en del fall hade lokalpolisen gett ett 
intryck av att inte ta situationen på allvar; de begick inga kriminella handlingar. Detta hade 
fått flera konsekvenser i praktiken.  
 
I en kommun upplevde politiker att de hade anpassat sina uttalanden efter vad som kunde ge 
efterverkningar från vit makt-miljön. Man hade till en början känt en oro över hur man skulle 
ta debatten, vilket sedan övergått till likgiltighet. Då hade man anpassat sig efter det ofta tysta 
hot som man upplevde, till exempel att kända högerextrema personer följde efter politiker 
som hade opponerat sig till bilen. En del politiker övervägde att hoppa av sina uppdrag.  
 

”Detta är ett hot mot demokratin.” – Paneldeltagare 
 
I en annan kommun hade hotbilden medfört att politiker tog en annan väg in till fullmäktige, 
samt att man hade satt upp en skiljevägg så att politiker och åhörare inte längre möttes i 
pauserna. Dessutom pågick löpande riskbedömningar. Där hade en kommunal tjänsteman 
valt att undvika lokalmedia, agerade annorlunda på sociala medier, och övervägde vilka möten 



21  |  Konferensrapport: Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism 

vederbörande inte skulle gå på. Detta på grund av oro för den egna familjens säkerhet och att 
kunna ha kvar förutsättningar för ett normalt fungerande liv.  
 
En paneldeltagare framhöll att vi alltid kommer att ha aktiva individer i vit makt-miljön. Det 
vi kunde göra var att strypa tillförseln av individer, men då krävdes det att kommun, polis, 
och andra relevanta aktörer erkände att problemet fanns, annars gick det aldrig att arbeta med 
frågan. När man hade erkänt att problemet fanns skulle man fokusera på de individer som låg 
i riskzonen eller var på väg att rekryteras. Man skulle också begränsa mötesplatserna mellan 
den aktiva extremistgruppen och de som kunde rekryteras.  
 
Råd och åtgärdsförslag 
 

•  Ta fram en policy att kommunen alltid polisanmäler hot mot tjänstemän och förtroendevalda. 

• Förebygg brett med demokratistärkande åtgärder i hela kommunen – inte bara i skolan. 

• Tänk i termer av social hållbarhet. 

• Arbeta med värdegrundsfrågor med fokus på rasism. 

• Arbeta med kompetensutveckling – fokus på mänskliga rättigheter, demokrati, diskriminering. 

• Fokusera på att motverka inträde och rekrytering. 

• Begränsa mötesplatserna mellan aktiva extremistgrupper och potentiella rekryter. 
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Seminarium F – Propaganda, påverkan och extrema budskap: hur försvarar vi 
demokratin on- och offline?  

Flera extremistgrupper använder propaganda för att locka nya rekryter. Vi ser dessutom att 
användningen av bilder och andra, mer komplexa kommunikationsmedel förekommer i 
högre utsträckning, i takt med en accelererande teknikutveckling och att nya medier blir allt 
vanligare. Den ökade tillgången på olika typer av information från olika källor – och där 
källorna inte är helt tydliga – ställer nya, högre krav på oss, både barn, unga och vuxna. 
 
Övergripande frågeställningar 
 

•  Hur farligt är propaganda på nätet?  
•  Vad har bilder för påverkan?  
•  Hur kan man förebygga att unga påverkas av extrema budskap via sociala medier?  

•  Vilka exempel finns på hur man praktiskt kan jobba online? 
 

 
Panelen berättade att man talade om tre typer av propaganda: (1) svart propaganda, där 
avsändaren utgav sig för att vara någon annan än den är; (2) grå propaganda, där avsändaren var 
dold; och (3) vit propaganda, där avsändaren var öppen. Propaganda blev problematisk och mer 
komplicerad när den riktiga avsändaren inte var känd och där budskapen många gånger 
förfalskade verkligheten eller födde hat och bröt mot grundläggande demokratiska 
värderingar om till exempel alla människors lika värde. Det var framförallt vit makt-rörelsen 
och den våldsbejakande islamistiska miljön som stod för extremistpropagandan i Sverige för 
närvarande.  
 
Bilder och video användes i allt större utsträckning när vi kommunicerade med varandra. När 
bilden blev budskapets bärare, blev meddelandet inte lika tydligt. Vi var inte heller lika 
tränade i att tänka på hur olika perspektiv påverkar vår tolkning/avkodning av bilden. Det 
blev då viktigt med förståelse för och kunskap om hur man tolkar/avkodar en bild.  
 
 

”Källkritik handlar inte om att ta in olika perspektiv; det handlar om att 
komma närmare sanningen.” – Paneldeltagare 
 
 
Det var svårt att uppskatta hur omfattande propaganda, radikal nationalism och hat på nätet 
är. Ett exempel var att under en tremånadersperiod hade 34 000 svenska IP-adresser besökt 
den högerextrema sajten Stormfront, vilket visar att många högerextrema personer gör sin 
kunskapsinhämtning där och sajten är öppen för alla att läsa. I Sverige spreds propaganda och 
högerextrema budskap genom olika diskussionsforum, bloggar, sociala medier, alternativa 
immigrationskritiska medier som till exempel Nordfront. Det fanns även en särskild 
artikelserie där de ”översätter” vanliga artiklar, ibland genom att skriva om dem, och berättar 
för folk vad politikerna egentligen menar. 
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Även Daesh och den våldsbejakande islamistiska extremismen bedrev informationspåverkan 
online, och en del av den var riktad specifikt till svenska ungdomar. Propagandamaskineriet 
använde sig av ett tydligt och attraktivt bildspråk. Storslagna bakgrunder och professionella 
produktioner tilltalade en yngre publik, och man lockade unga tjejer och killar med löften om 
ett bättre liv. Retoriken ”vi har inte glömt” användes flitigt med påminnelser om alla oförätter 
som samhället hade utsatt målgruppen för. Daesh propagandatidskrifter Dar al-Islam och 
Dabiq hade nu blivit ersatta av Rumiyah, som uppmanar till strid och tar upp hur man kan 
verka för saken där man bor. 
 
Panelen lyfte även frågan om hot och hat på nätet som en tangerande fråga. Vi måste bli 
tydligare med att alla etiska och juridiska regler om hur vi är mot varandra i olika 
sammanhang också inkluderar nätet. Vi måste inkludera nätet som en av alla arenor där 
ungdomar finns, och kanske inte alltid möta en övertygelse med en annan övertygelse, utan 
med ett frågande förhållningssätt.  
 
Paneldeltagarna framhöll att begränsningar i sidsökningar på nätet inte var rätt väg. Istället 
behövde vi utrusta såväl vuxna som barn och unga med verktyg och metoder för källkritik 
och kritiskt tänkande i olika situationer och på olika plattformar. Både lärare och föräldrar 
behövde också föra in det vi möter på nätet i samtalen i klassrum och vid middagsbordet.   
 
Men det fanns också ett glapp i ekvationen skola, förälder, barn, vänner, och media: 90 % av 
föräldrarna säger att det är de som föräldrar som har ansvaret för att deras barn ska känna sig 
trygga och säkra på nätet, men samtidigt svarar 45 % av barnen att de aldrig pratar med sina 
föräldrar om vad som händer på nätet. Panelen diskuterade dessutom vilket ansvar olika 
plattformsföretag som Facebook och Google hade.  
 
Råd och åtgärdsförslag 
 

• Prata om olika budskap på nätet ur ett källkritiskt perspektiv – vem är avsändaren? 

• Inkludera och bevaka nätet som en arena där ungdomar verkar. 

• Öka förståelse för och kunskap om hur man tolkar en bild eller video. 

• Arbeta proaktivt i skolor med källkritik. 

• Håll högt i tak – tillåt andra övertygelser. 

•  Möt de problematiska övertygelserna med frågor, inte andra övertygelser.  
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Panel 4:  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och en samverkan  
där alla bidrar 

Det finns ett unikt mervärde i att samverka med civila samhällets organisationer. När de 
respektive styrkorna och möjligheterna hos kommunal verksamhet och civila samhället 
kommer samman, uppstår en synergi som är viktig att ta vara på. Det finns flera olika sätt att 
formalisera sådan samverkan i avtal. Ofta faller kommuner tillbaka på offentlig upphandling, 
men det är inte en optimal lösning för civilsamhällets organisationer, och på senare tid har 
därför idéburet offentligt partnerskap tagits fram som en alternativ avtalsform.  
 
Övergripande frågeställningar 
 

•  Vad innebär ett idéburet offentligt partnerskap? 
•  Vad krävs från respektive part och hur går man tillväga för att upprätta samarbetet? 
•  Vad finns det för nack- och fördelar med IOP?  
•  Är IOP vägen framåt för arbetet mot extremism?   

 

 
Idag fanns det ett 100-tal IOP-avtal i omkring 20 kommuner. Avtalsformen var ett alternativ 
till offentlig upphandling, som inte var en optimal samverkanslösning mellan det offentliga 
och den idéburna sektorn. Ett idéburet offentligt partnerskap krävde att båda parterna hade 
respekt för varandras möjligheter och begränsningar. Det handlade om att lyssna och om att 
låta processen ta tid; att etablera en IOP tog tid, men att förebygga våldsbejakande extremism 
krävde långsiktighet för att ge effekt. IOP var inte en lösning på kortsiktiga problem.  
 
Det var viktigt att ”ta med cheferna” när en överenskommelse om IOP skulle arbetas fram, 
så att förankringen fanns i ledningen. Panelen påpekade vikten av att redan innan fundera ett 
varv extra över vilken samverkansform som passade bäst för en given fråga och situation. 
Om organisationen till exempel var vinstdrivande, skulle man hellre göra en upphandling. 
Om IOP var intressant, var det viktigt att fundera över det unika i samarbetet. Juridiken var 
fortfarande ny, men det fanns verktyg att använda sig av och stöd att få.  
Panelen berättade om Överenskommelsen, som var ett samverkansavtal mellan regeringen, 
SKL och civilsamhället. Den hade funnits sedan 2008 och arbetet styrdes av en gemensam 
arbetsgrupp, som hade ett kansli som drev det dagliga arbetet framåt. Arbetet fokuserade på 
att hjälpa kommuner och civilsamhällesorganisationer att få till samverkan och samarbete. De 
hade bland annat tagit fram ett praktiskt metodmaterial för att nå en överenskommelse, och 
det kunde fungera som ett ramverk för samverkan. Panelen framhöll att det var vägen fram 
till en lokal överenskommelse som utgjorde den viktigaste delen av jobbet; att identifiera 
lokala aktörer och tillsammans med kommunen hitta en struktur för hur man kunde nå fram 
till varandra.  
 
Panelen berättade att Forum för idéburna organisationer med social inriktning hade initierat 
ett 20-tal IOP:er runt om i landet. Forum hade tagit fram modeller och metoder för hur 
arbetet kunde fungera och utvecklas, där centrala frågor var: vad måste vi veta om varandra, 
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hur kan vi samarbeta, och vad är vårt mål? Forum hade fokus på det vi vill uppnå (tillit och 
demokrati) och inte på det vi vill undvika (våldsbejakande extremism). 
 
IOP hade använts framgångsrikt inom avhopparverksamheten. Avtalsformen hade lett till en 
struktur i arbetet, där en kommun, genom ett IOP med en civil organisation, hade förbetalda 
platser för personer som ville träda ur en destruktiv miljö. Organisationen kunde erbjuda 
hjälp direkt en avhoppare dyker upp eftersom all byråkrati redan var löst inom ramen för 
IOP. Annars var ett problem med avhopparverksamhet att socialtjänsten tog för lång tid eller 
inte hade det förtroendet som krävdes för att kunna arbeta med personen. Då fanns en risk 
att personen ångrade sig. 
 
En annan utmaning förknippat med avhopparverksamhet var att kunskapen generellt är 
begränsad i kommuner och mellan olika stadsdelar; en person kunde till exempel få hjälp i en 
stadsdel/kommun, men inte i en annan. Det kunde ibland också vara fel insatser som sattes 
in. En del av problemet var att man satte etiketter på väldigt unga människor, vilket gjorde 
det svårt att motivera varför man skulle hjälpa dem; en jihadist kunde till exempel samtidigt 
vara en ung, svag, och utsatt tjej.  
 
Det fanns flera frågor från åhörare: vad händer när vi har tomma platser upphandlade via 
IOP; hur hittar vi människor som kan fylla platserna; vilka parter är möjliga att ha kontakt 
med i uppsökande verksamhet; hur fungerar IOP i praktiken; vilka krav ställer IOP på 
kommunen? Behovet av att organisationer skulle kunna hitta olika finanseringsformer var 
tydligt.  
 
Råd och åtgärdsförslag 
 

•  Ta fram konkret vägledning kring hur man kan samverka kring extremism. 

• Undvik ad hoc-lösningar och hitta hållbara strategier för samverkan och samarbete. 

• Arbeta hela tiden med ett långsiktigt mål i sikte. 

• Hitta en intelligent kombination av det förebyggande arbetet och det polisiära som fungerar i   

      de områden där utmaningarna är som störst. 

• Hitta ett arbetssätt för lokal, regional, och nationell nivå, men också en symbios mellan de tre. 

• Ta hjälp av Överenskommelsen för att sätta formella ramar för lokal samverkan. 
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Panel 5:  Handlingsplaner och lägesbilder: hur går det till och hur går det? 
 
Ett effektivt arbete mot våldsbejakande extremism måste utgå från kunskap om vilka 
extremistiska miljöer som finns eller verkar inom kommunen. En lägesbild syftar till att 
synliggöra kommunens utmaningar och ska utgå från lokala förhållanden. En kommunal 
handlingsplan skapar en tydlig ansvarsfördelning och struktur för arbetet på lokal nivå. 
Kommunen bör upprätta en handlingsplan som utgår från lägesbilden och inbegriper de 
samverkande aktörer som har identifierats.  
 
Övergripande frågeställningar 
 

•  Hur gör man för att skapa en lägesbild och en handlingsplan? 
•  Vilka aktörer bör man involvera i arbetet? 

 

 
Nationella samordnaren skulle genomföra en uppdaterad nationell lägesbild, och hade därför 
skickat ut en enkät till alla Sveriges kommuner. Redan nu kunde man se att de tre olika 
extremistmiljöerna förändrades över tid, vilket visade dels hur viktigt det var med en lägesbild 
men också hur komplex frågan var. De flesta kommuner där det fanns väldsbejakande 
extremism uppgav att de hade problem med vit makt-miljön – och detta i en tid när 
våldsbejakande islamism stod högst på dagordningen. Den nationella lägesbilden 
kompletterade Säkerhetspolisens, med syftet att åskådliggöra det som inte utgjorde ett hot 
mot rikets säkerhet, utan kunde vara risk och sårbarheter på lokal nivå för en kommun.  
 
Lägesbilden krävde en stor mängd ny information som behövde samlas in – olika tecken på 
våldsbejakande extremism, utbildningsnivå, situationen på skolor, psykisk ohälsa, rasism, och 
ekonomisk utsatthet var några aspekter att ta med. En kommun berättade att en hel del 
information kom från civilsamhället. Ett direkt råd var att lyfta blicken; när man tittade på 
skolor skulle man förutom rektorer även prata med lärare och elever. Man kunde dessutom 
fråga närliggande kommuner; våldsbejakande extremism var ett gränsöverskridande problem. 
Det var också viktigt att se hur lägesbilden hängde ihop med risk- och sårbarhetsanalysen. 
Överlag fanns en risk att inte se var man skulle börja. Nationella samordnaren skulle under 
året ta fram en handledning kring hur man tog fram en lägesbild.  
 

”Det man håller utkik efter är det man kommer se – det är viktigt att 
höja blicken.” – Paneldeltagare 
 
En paneldeltagare framhöll att det var viktigt att inte ha flera olika lägesbilder i en kommun 
mellan olika aktörer, till exempel Migrationsverket, Kriminalvården, Polismyndigheten, och 
kommunens socialtjänst. Det var bättre att ta fram en lokal lägesbild som olika aktörer delar. 
Det var viktigt att ha en löpande tät dialog med kommunledningen för att både lägesbild och 
handlingsplan skulle vara förankrade där. Hög delaktighet var genomgående viktigt, men även 
att ta fram en rutin för hur lägesbilden skulle uppdateras. Det var viktigt att det förebyggande 
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arbetet mot våldsbejakande extremism blev en funktion, och att det fanns ett styrdokument 
som fastlade processen och mål.  
 
En handlingsplan behövde vara ett av kommunfullmäktige antaget dokument. Den skulle 
innehålla rutiner: vad gör jag, vad ska jag titta efter, var vänder jag mig vid oro eller när det 
händer? Den skulle också innehålla långsiktiga riktlinjer för det förebyggande arbetet och för 
hur man skulle samverka. Handlingsplanen kunde också innehålla ett övervägande om lokal 
informationsdelning och sekretessregler; ta hjälp av kommunjuristen och skissa på vad som 
gäller i olika situationer.  
 
En kommun hade satt ihop en referensgrupp när de tog fram en handlingsplan. Den gruppen 
kunde bestå av till exempel polis, räddningstjänst, bostadsbolag, föreningar, socialtjänst, och 
skolpersonal. Den kunde utgå bland annat från statistik om social oro, lägesbilden, och 
medborgardialoger. Nationella samordnaren skulle under året komma med en uppdaterad 
handledning om hur man skulle ta fram en handlingsplan.  
 
Råd och åtgärdsförslag 
 

•  Tänk brett när ni samlar in ny information som behövs för lägesbilden. 

• Hög delaktighet av olika aktörer är viktigt, både när man tar fram lägesbilden och när man     

      skriver handlingsplan 

• Fastställ rutiner och riktlinjer i en av kommunfullmäktige antagen handlingsplan. 

• Involvera kommunledningen från första början. 
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Sammanfattning – en blick framåt 

En tillbakablick på konferensens två fullspäckade dagar ger vid handen ett fortsatt stort 
behov av praktiska metoder och verktyg. Den här rapporten innehåller ett antal samlade 
rekommendationer och goda råd som kom fram under konferensen. Men frågan som 
kvarstår är: hur gör vi i praktiken alla de effektiva, förebyggande och genomtänkta sakerna 
som vi diskuterat? Kunskapsseminarierna som Nationella samordnaren kommer att 
genomföra vid Länsstyrelserna under 2017 svarar delvis på den frågan, men den lokala 
kontexten och kommunala strukturen känner den lokala samordnaren eller kontaktpersonen 
bäst, och har därför en självklar roll att spela i det avseendet.  
 
Hur man praktiskt ska hantera de individer, som kommer tillbaka från en krigszon i till 
exempel Syrien, kommer att fortsätta vara på agendan. Det kommer i den bemärkelsen vara 
viktigt att vi i praktiken också hittar konstruktivt familjestöd, professionell traumabearbetning 
för barn, och sprider nödvändig kunskap för att lösa problemen. För att lyckas kommer 
offentlig sektor att behöva samverka mycket mer med det civila samhället. Därför behöver vi 
på nationell-, regional-, och lokal nivå utöka och fördjupa kontaktytorna med det civila 
samhället. Det är också angeläget att släppa beröringsskräcken och engagera och använda de 
muslimska delarna av civilsamhället och trossamfund på ett konstruktivt sätt.  
 
Grunden för ett systematiskt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism är att veta 
hur situationen i ens omgivning ser ut. Vad är det vi förebygger? Det är därför det är viktigt 
att ha en lägesbild. Utifrån den kan man skapa en handlingsplan: om problemen inte finns där 
idag – låt handlingsplanen klargöra rollfördelning och åtgärder så att det är tydligt den dag 
problemet behöver hanteras; om man har problem med våldsbejakande extremism – vilka 
åtgärder ska vidtas, av vem, när, och vad är det långsiktiga målet?  
 
Inför att den nationella samordningen för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism övergår i en permanent myndighetsstruktur – oavsett hur regeringen beslutar att 
den ska se ut – kommer det att vara fortsatt viktigt att arbeta med alltifrån breda 
demokratistärkande initiativ till strategiskt brottsförebyggande och polisiära insatser. Vi når 
framgång i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism när alla goda krafter 
arbetar tillsammans och medvetet mot samma mål.  


