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VÅLDSBEJAKANDE 

EXTREMISM 

Samlingsbegrepp för rörelser, ideologier, miljöer som inte accepterar en 

demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 

ideologiskt mål. 
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En social process, olika uppfattningar om hur processen går till. 

För att skilja ut den icke-våldsbejakande 

radikaliseringsprocessen kan en smalare definition vara mer 

användbar:

”Den process som leder till att en person eller en grupp stödjer 

eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak”

Våldsbejakande extremism = våldet i centrum, ta till fysiskt och 

psykiskt våld. Bygga på hot, rädslor, osäkerhet.

Radikalisering 
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Våldsbejakande miljöer – individpåverkan
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Likheter mellan miljöerna

 Underkänner demokratin

 Använder odemokratiska medel i det som de uppfattar som kampen för 
idealsamhället.

 Anser att det inte går att använda demokratiska metoder för att nå idealsamhället.

 Idealsamhället uppfattas vara det bästa för den stora massan men utesluter också 
människor.

 Anser sig ha svar på alla frågor och lösningar på de problem de ser.

 Anhängarna och i flera fall också ledarna avgör vad som är rättmätiga mål och medel 
och anser sig ha rätt och förmåga att avgöra detta.

 Avsky mot rättsstaten med polisen som vanlig måltavla för attacker mot rättsstaten. 
Detta är tydligast hos den autonoma miljön.

 Samhället utmålas som i grunden ont.

 Svart-vit världsbild med ett tydligt ”vi mot dom”- tänkande. Den egna gruppen är den 
goda.

 Etablerade medier ”går fiendens ärenden”

 Heroiserar de som döms för sina handlingar i kampen. (martyrer)
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Lägesbild

2017-07-03

De våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige består i dagsläget av omkring 3000 

hotaktörer. Av dem är drygt 2000 våldsbejakande islamistiska extremister, medan 

övriga hotaktörer finns i vit makt-miljön och autonoma miljöer. Det sa 

säkerhetspolischef Anders Thornberg vid seminariet ”Hotet från terrorismen – vilka 

ligger bakom?” i Almedalen den 3 juli.

Säkerhetspolisen står inför en historisk utmaning där antalet individer i de 

våldsbejakande extremistiska miljöerna på några år ökat från hundratal till 3000, 

konstaterar säkerhetspolischefen.

– Det är fortfarande ett fåtal som har avsikt och förmåga att begå terrorattentat 

men vi måste hitta dessa individer i denna stora miljö. Det är en förklaring till att 

underrättelseflödet ökat. (säkerhetspolisen).
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Lägesbild

Lägesbild Örebro.

De sista två åren  har  ingen rest från  Örebro.

Det finns inte mycket synlig verksamhet inom den religiösa extremistiska miljön.

Högerextrema grupper har genomfört aktioner i Örebro och länet. I de flesta fall i 

from av klisterlappar och flygblad. Man har genomfört en demonstration på 

Stortorget.

Vänsterautonoma aktioner har troligen skett i form av flera attacker mot en 

köttbutik i Örebro.

Som kommunal samordnare kan jag bara inhämta information från öppna källor. 

Jag är också beroende att få info från er som jobbar nära ungdomar och  vuxna.
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Värna Demokratin mot våldsbejakande extremism.

• Trakasserier av tjänstemän blir ett hot mot demokratin

• Trakasserier, hot och våld påverkar anställda i myndigheter. Fler kan avstå att söka 

utsatta jobb. Detta blir också en fara för demokratin och öppenheten, enligt en 

rapport som Brottsförebyggande rådet gjort på regeringens uppdrag.

• BRÅ bedömer att livsmedelsinspektörerna och socialsekreterare hör till de 

sex grupper i studierna som är mest utsatta. De fyra övriga är politiker 

inom landsting och riksdag, poliser, åklagare och kriminalvårdsanställda. 

Gemensamma nämnare är att de ofta fattar eller framför känsliga beslut. 

Yngre blir oftare utsatta än äldre. Det kan bero på att de är mer oerfarna. 

Men det kan också handla om att äldre som varit med om fler händelser 

är mer härdade och väljer att inte rapportera. Oftast blir de anställda 

hotade öga mot öga, men nät-hot förekommer också.

• BRÅ-utredarna påpekar att det är fler än de direkt drabbade som blir 

påverkade. När något har hänt, blir kollegor ofta oroliga för att också 

råka illa ut.



orebro.seorebro.se

Skolan roll och uppgifter

1. Skolans värdegrund och uppgifter

Grundläggande värden

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet 

syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom 

skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och 

förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
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Skolan roll och uppgifter

Främja: Barns och ungas kritiska tänkande och kunskap om demokratiska rättigheter och

skyldigheter. Social samvaro och motverka polarisering, en levande debatt grundad på

åsiktsfrihet.

Förebygga: Genom samtal och uppmärksamhet kan lärare, fritidsassistenter och förskolepedagoger

med kunskap om radikalisering och våldsbejakande extremism förebygga att

ungdomar ansluter sig till våldsbejakande miljöer.

Identifiera: Personal i skola och barnomsorg är exempel på personer som arbetar nära barn

och ungdomar och kan därför uppmärksamma förändringar i hälsa och attityd, sociala relationer

och aktiviteter. Genom orosanmälan till sociala myndigheter kan också denna personalgrupp

uppmärksamma behovet av vidare insatser.
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Skolan roll och uppgifter

1. Ökad kunskapen om främlingsfientlighet och intolerans.(forum för levande historia, )

2. Utveckla arbetet med skolans värdegrund och stärka det demokratiska arbetet. 

(skolverket)

3. Stärka barn/ungdomars medie och informationskunnighet, källkritik, kritiskt tänkande. 

(statens medieråd, totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF). 
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Metodmaterial och stöd.

• En bra start är nationella samordnarens hemsida där man samlat verktyg och 

rapporter. Där finns en särskilt länk som vänder sig till lärare. Verktyg och 

rapporter – Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

• På IOR finns gruppen ”ingen föds till extremist” där finns ytterligare hänvisningar 

till artiklar och rapporter. Där finns tex ett stort antal radiodokumentärer samlat. 

http://intranat.orebro.se/grupper/grupper/ingenfodstillextremist.4930.html

• Vid behov av att diskutera egen oro över en elev eller händelser på din skola så 

kontakta mig eller någon annan i Kunskapshuset. 

• Man kan också vända sig Rädda barnens orostelefon. 

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/annu-

mer/Orostelefonen/?gclid=CKjRhv7qydUCFRzPsgodNYQBWw

http://www.samordnarenmotextremism.se/kunskap/
http://intranat.orebro.se/grupper/grupper/ingenfodstillextremist.4930.html
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/annu-mer/Orostelefonen/?gclid=CKjRhv7qydUCFRzPsgodNYQBWw
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Kunskapshus Örebro • Skapa lokala expertteam med 

sakkunniga från polis, socialtjänst 

och hälso- och sjukvård.

• Samordna förebyggande resurser 

för att tillgodose behovet av stöd 

för anhöriga och avhoppare.

• Identifiera och nå ut med riktade 

insatser tillsammans med 

civilsamhället.

• Slussa vidare till olika kommunala 

verksamheter.

• Samordna omvärldsbevakning, 

utbildning och kunskapsutveckling 

för alla former av våldsbejakande 

miljöer.

• Främja lokalt demokratiarbete 

med exempelvis 

medborgardialog, temadagar eller 

föräldramöten.
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Sven-Göran Wetterberg
Samordnare för förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism och droger. Örebro Kommun

sven-goran.wetterberg@orebro.se

Fredrik Malm
Kommunpolis Lokalpolisområde Örebro

Områdespolis, Vivalla

fredrik.malm@polisen.se

Patrik Wallin
Strategisk brottsförebyggare, Örebro kommun 

patrik.wallin@orebro.se

Emma Filbey

Kurator, Centrum mot våld i nära relation, Örebro kommun 

emma.filbey@orebro.se

Maria Lindborg

Enhetschef Partnerskap Örebro

maria.lindborg@orebro.se
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