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Inledning

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och 
utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som sällan kommer upp, men när 
den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. Vilka frågor kan 
ställas? Vilka kan kontaktas? Vilket stöd – socialt som juridiskt – finns det att få? Och vad är 
egentligen våldsbejakande extremism och radikalisering? 

För att hjälpa yrkesverksamma som känner oro för en individ som är på väg eller redan är en 
del av en våldsbejakande miljö har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tagit fram 
ett metodstöd. Syftet är att erbjuda ett kvalitativt stöd som yrkesverksamma kan använda vid 
hantering och utredning av oro för våldsbejakande extremism. Syftet är också att öka kun-
skapen hos socialtjänst, polis, skola och andra berörda aktörer om vilka faktorer som påverkar 
en individs radikaliseringsprocess.   

Metodstödet består av tre delar: 

• Den första delen är en processkarta som fokuserar på olika steg att bedöma oro för 
våldsbejakande extremism. Den är indelad i fem steg: hantering av oro (orosanmälan), 
förhandsbedömning av oro, utredning av oro, genomförande av insats och uppföljning. 
Processkartan följer socialtjänstens regelverk för myndighetsutövning.  

• Till processkartan följer del två, ett samtalsstöd som inkluderar frågor att ställa och 
saker att tänka på under varje steg i processkartan. Det riktar sig främst till socialtjäns-
ten, men kan också användas av andra yrkesverksamma som känner oro för en individ. 

• Den tredje delen är det här stödmaterialet som fungerar som ett kunskapshöjande stöd 
under arbetet med metodstödet. För att göra stödmaterialet tillgängligt och lättläst 
finns det inga referenser i texten. Om du är intresserad av att ta del av forskningen som 
ligger till grund för stödmaterialet finns det en bilaga som följer med metodstödet. 

Vad menar vi med oro för våldsbejakande extremism?

Oro kan innebära att ha kännedom om att en individ radikaliserats, men också en mer 
allmän känsla av att någonting inte står rätt till. Det kan vara någonting som du som yr-
kesverksam upplever i mötet med en individ, men också om oro som kommit från andra 
i individens närhet (som hens familj och vänner). Att känna oro för en individ är att vara 
omtänksam och att agera är att vilja hjälpa dennes livssituation. Vi rekommenderar alltid 
att agera på oro. Först genom att tala med individen, dess anhöriga och/eller andra personer 
som är i kontakt med individen. Men ibland kan även en orosanmälan till socialtjänsten 
vara nödvändig. 
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Det kan vara svårt att veta hur man ska börja, vad man ska titta efter och hur situationen 
ska hanteras. Metodstödet är ett stöd i att hantera osäkerhet och skapa bättre förutsättning-
ar för att bedöma oro för radikalisering och våldbejakande extremism. Kunskap är viktigt 
för att skapa större säkerhet och trygghet i det egna agerandet. Parallellt uppmuntrar vi till 
samverkan mellan andra i er kommun, det kan vara lokala samordnare mot våldsbejakande 
extremism i kommunen, men även aktörer i lokalsamhället, exempelvis lokal polis. CVE 
finns också tillgängliga vid behov av stöd och rådgivning.  

Såhär använder du stödmaterialet

Stödmaterialet kan användas på flera sätt. Det kan läsas i sin helhet för att få en grund-
läggande ämnesintroduktion. Det kan också användas för att hantera specifika frågor som 
dyker upp under arbetets gång och fungera som ett stöd i mötet med individen. Stöd-
materialet kan även vara till hjälp för att få en övergripande förståelse av lagstiftningen 
inom området samt de risk- och skyddsfaktorer som omfattar frågor kring radikalisering 
och våldsbejakande extremism. Texten är dock inte heltäckande och den kan behöva kom-
pletteras med annan information om en individ, dess miljö eller om våldsbejakande miljöer.  

Stödmaterialet riktar sig till en bred grupp yrkesverksamma som kan komma i kontakt med 
en individ där det finns oro för radikalisering och våldsbejakande extremism. Det betyder 
att stödmaterialet, i sin helhet, kanske inte är lika relevant för alla. 

Stödmaterialets uppdelning

Kapitel två ger en översikt av ämnet våldsbejakande extremism. Vi definierar vad våldsbe-
jakande extremism och radikalisering är, samt ger en kort introduktion till de tre våldsbe-
jakande miljöerna i Sverige. Vi visar också hur våldsbejakande extremism överlappar med 
annan form av brottslighet, som organiserad brottslighet och hedersproblematik. 

Kapitel tre riktar fokus mot lagstiftning och informationsdelning. Ett viktigt ledord genom 
hela metodstödet är samverkan och i det här kapitlet visar vi vilka juridiska möjligheter 
det finns att dela information mellan myndigheter. Även om fokus ligger på socialtjänsten 
och polisen är stödet även relevant för andra aktörer, som skola, psykiatri och hälso- och 
sjukvård. 

Kapitel fyra vänder blicken mot individen. Här belyses riskfaktorer som kan öka risken 
för att en individ blir en del av en våldsbejakande miljö, men också skyddsfaktorer som 
kan minska risken. Betoning ligger på vikten av att förstå individens livssituation ur ett 
helhetligt perspektiv. Det här kapitlet riktar sig både till socialsekreterare och till andra 
yrkesverksamma som arbetar förebyggande.  



Kapitel 2

Våldsbejakande extremism

I Sverige har vi en grundlagsfäst rätt att tycka, tänka och säga vad vi vill. Vi har åsiktsfrihet 
och religionsfrihet så länge de demokratiska spelreglerna efterlevs och inte begränsar någon 
annans rätt. Vi har också friheten att organisera oss.  

Våldsbejakande extremistiska aktörer och ideologier accepterar inte dessa grundläggande 
demokratiska värden. Inom dessa ideologier rättfärdigas eller uppmuntras kränkningar av 
andras rätt att utöva sina grundlagsskyddande rättigheter. Det kan handla om att använda, 
uppmuntra till eller rättfärdiga våld eller andra former av brott för att uppfylla sina politis-
ka mål. Det är dock värt att påpeka att våldsbejakande extremister inte alltid tar till fysiskt 
våld. De kan även ägna sig åt psykologiska våldshandlingar som olaga hot eller otillåten 
påverkan.1

Ett vanligt sätt att beskriva våldsbejakande extremister är att de ägnar sig åt, uppmuntrar 
eller på annat sätt rättfärdigar ideologiskt motiverad brottslighet. Det är inte förbjudet att ha 
våldsbejakande extremistiska åsikter. Däremot är det inte tillåtet att ta till våld eller andra 
brottsliga handlingar för att agera utefter ideologin.  

De tre våldsbejakande extremistmiljöerna
 
Våldsbejakande extremister kan agera ensamma eller i grupp, men så gott som alla är en 
del av vad som brukar beskrivas som en våldsbejakande extremistmiljö. Miljön kan beskrivas 
som en ideologisk gemenskap, där extremister delar idéer, organiserar sig och uppmunt-
rar, planerar och som yttersta konsekvens begår brott. En våldsbejakande extremistmiljö 
kan innehålla politiska partier eller organisationer som står varandra nära. Den kan också 
innehålla lösare nätverk av extremister. Dessa kan bestå av familjer eller kompisgäng, men 
också chattgrupper och nätforum som samlas kring en våldsbejakande extremistisk ideologi. 
Våldsbejakande extremistmiljöer kan alltså både vara fysiska och virtuella.  

I Sverige har Säkerhetspolisen pekat ut tre våldsbejakande extremistmiljöer: 

• Den våldsbejakande islamistiska miljön
• Den våldsbejakande högerextrema miljön
• Den våldsbejakande vänsterextrema miljön

1 Otillåten påverkan är brott som innebär att någon genom trakasserier, hot eller andra våldshandlingar 
mot personer eller egendom försöker påverka beslut som fattas av politiker eller tjänstepersoner. 6
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Säkerhetspolisen följer de tre miljöerna eftersom de bedömer att det inom dessa finns in-
divider och grupper som vill, eller kan, begå brott med målet att förändra Sveriges demo-
kratiska styre. 

Det största hotet kommer inte nödvändigtvis från grupper eller organisationer, utan från 
så kallade ensamagerande gärningspersoner. Det är individer som utför attentat utan att 
nödvändigtvis ha kontakter med en fysisk våldsbejakande extremistisk miljö eller vara 
medlem i en grupp/organisation. Många ensamagerande radikaliseras genom att ta del av 
propaganda eller ha kontakt med individer i en extremistmiljö på internet. Ensamagerande 
gärningspersoner finns inom alla tre våldsbejakande extremistmiljöer. 

Det finns också våldsbejakande extremister som inte alltid kan sorteras in i de tre be-
skrivna miljöerna. Vissa inspireras av olika konspirationsteorier och utvecklar sina egna 
världsbilder. Några kan fokusera på frågor som djurrätt, miljörätt eller kvinnohat (så kallad 
våldsbejakande misogyni). I det här stödmaterialet fokuserar vi på de tre miljöerna Säker-
hetspolisen pekat ut.

Den våldsbejakande islamistiska miljön 

Den våldsbejakande islamistiska miljön är idag den största miljön i Sverige sett till antal 
individer. Enligt Säkerhetspolisen utgör den här rörelsen (tillsammans med den våldsbeja-
kande högerextrema miljön) det allvarligaste terrorattentatshotet i Sverige.   

Våldsbejakande islamistisk extremism är ett samlingsbegrepp på grupper och aktörer som 
vill ersätta demokratin med ett styre som grundas på hårdföra och bokstavliga uttolkningar 
av islam. I Sverige (liksom andra länder) består den idag framför allt av individer och grup-
per som följer en ideologi som kallas för salafi-jihadism. Salafi-jihadism är en liten mino-
ritet inom salafism. Salafism är en konservativ teologisk inriktning inom sunni-islam som 
syftar till att leva och organisera samhället som Profeten Mohammed gjorde i 600-talets 
Saudiarabien. De är emot demokrati som styrelseskick, eftersträvar sträng könssegregation 
och förespråkar en värdekonservativ livsstil. Vad som skiljer våldsbejakande islamister från 
det stora flertalet salafister är att de förespråkar våld – jihad – för att bygga ett salafistiskt 
samhälle. Det är något de flesta andra salafister tar avstånd från. 

Den breda allmänheten är den mest sannolika måltavlan för våldsbejakande islamistiska 
terrorattentat. Allmänheten i västländer betraktas av många våldsbejakande islamistiska 
extremister som ”otrogna” och medansvariga till att muslimer lider och förtrycks, till ex-
empel genom västländers krig i Mellanöstern. Därför är de legitima måltavlor för våld. 
Grupper som judar, HBTQI-personer (homo, bi, trans, queer och intrasex) kan också vara 
måltavlor för våldsbejakande islamistiska terrorattacker. Men våldsbejakande islamister be-
går även våldsattacker och terrordåd mot andra muslimer. Anhängare från shia-inriktning-



en inom islam (som salafi-jihadister anser inte vara muslimer) är särskilt utsatta, men även 
muslimer som har andra teologiska uttolkningar, kan utgöra måltavlor. Våldsbejakande 
islamister ogillar i regel muslimer som umgås med icke-muslimer. Umgänge med ”otrogna” 
kan enligt dem dra ner muslimer i moraliskt fördärv och de förespråkar därför segregation. 

Till skillnad från de våldsbejakande högerextrema- och vänsterextrema miljöerna, som 
båda syns i offentligheten, agerar den våldsbejakande islamistiska miljön mer i det fördolda. 
De organiserar sig sällan i vanliga partier eller föreningar. Istället består miljön främst av 
lösa nätverk av vänner, bekanta eller släktingar som delar åsikter. Under 2010-talet växte 
den våldsbejakande islamistiska miljön kraftigt i Sverige och världen. Det berodde till stor 
del på att terrorgruppen Islamiska Staten (IS) lockade individer över hela världen. Ungefär 
300 personer från Sverige reste ner till Mellanöstern för att ansluta sig till gruppen. Sedan 
IS förlorade stora landområden och ledande personer har dödats eller fängslats minskade 
miljöns attraktivitet. Säkerhetspolisen menar att miljön i dagsläget inte växer.  
 

Den våldsbejakande högerextrema miljön

Våldsbejakande högerextremism är precis som våldsbejakande islamistisk extremism ett 
samlingsbegrepp. Under lång tid kallade Säkerhetspolisen den här miljön för vit makt-mil-
jön eftersom det var den mest framträdande delen. Idag råder en större mångfald när det 
kommer till inriktningar, grupper och ideologier, även om frågan om den vita rasen fort-
farande dominerar.   

Den våldsbejakande högerextrema miljön utgör (tillsammans med den våldsbejakande is-
lamistiska miljön) det största terrorhotet i Sverige. Hotet kommer både från grupper och 
individer. Sedan 2010-talet har flera dödliga terrorattentat utförts av ensamagerande gär-
ningspersoner som inspirerats av högerextrema idéer. Våldsbejakande högerextremisters 
vanligaste måltavlor är muslimer, judar, invandrare, HBTQI-personer, politiker och tjäns-
tepersoner. 

Inom miljön finns anhängare av flera antisemitiska, rasistiska, homofoba, antifeministis-
ka och antidemokratiska ideologier. I Sverige är den mest framträdande ideologin natio-
nalsocialism (ofta kallad nazism). Nationalsocialismens grundtanke är att mänskligheten 
kan delas in i olika raser. Personer från Norden och delar av Europa anses tillhöra den så 
kallade ”vita” eller ”ariska” rasen, som ses som bättre än andra raser. Vita arier ska enligt 
nationalsocialismen inte beblanda sig med andra raser. Istället ska de härska över dem. 
Därför kallas den här inriktningen inom den högerextrema miljön även för vit makt-mil-
jön. Demokrati är enligt nationalsocialister ett dåligt styrskick som inte räcker för att säkra 
den vita rasens överlevnad. En liten elit av ideologiskt renläriga ledare bör istället styra. 
Judar målas ofta ut som huvudfienden och anses i hemlighet sitta på all makt i samhället.
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Många högerextremister tror på konspirationsteorin om det stora folkutbytet (the Great 
Replacement). Kort handlar det om en global elit (ledd av judar och/eller så kallade globa-
lister), som stöttar invandring från Afrika och Mellanöstern till länder där majoriteten av 
befolkningen är vit. Syftet är att utrota den vita rasen. Många högerextremister är beredda 
att använda våld mot dem som de ser som ansvariga för det påstådda folkutbytet. 

På senare år har en idé om att samhällets kollaps bör påskyndas blivit populär. Så kallade 
våldsbejakande högerextrema accelerationister (från accelera – påskynda) menar att det är 
försent att åstadkomma förändring i dagens samhälle. Om den vita rasen ska överleva mås-
te samhället och demokratin kollapsa genom ett raskrig mellan vita och icke-vita. Det kan, 
enligt accelerationister, påskyndas genom att högerextremister utför terrordåd ensamma 
eller i grupp. De här idéerna har legat bakom flera av de blodiga terrordåd som genomförts 
av ensamagerande högerextremister under det senaste decenniet.

Den högerextrema miljön har under de senaste åren vuxit snabbt. Fler idéer har tagit plats 
vid sidan av nationalsocialismen. Dessa fokuserar inte alltid på rasism eller antisemitism. 
Även miljö- och djurrättsfrågor har kommit att ta en större plats (så kallad ekofascism).  

Flera högerextrema extremister och terrorister har utvecklat sina idéer i internetforum. 
Internets ökade betydelse inom den våldsbejakande högerextrema miljön har medfört att 
miljön blivit mer internationell. Istället för att fokusera på sitt eget land ser högerextremis-
ter idag sig själva som en global rörelse. En högerextremist i Bromölla kan mycket väl ha 
kontakt med högerextremister i Sydney. Det är viktigt för dig som yrkesverksam att tänka 
på kopplingarna mellan det lokala och det globala inom högerextremismen.

Den våldsbejakande vänsterextrema miljön
 
Våldsbejakande vänsterextremism är ett samlingsbegrepp av en mängd grupperingar och 
idéer. Våldsbejakande vänsterextremister tillhör den mest extrema grenen av det som bru-
kar kallas för den utomparlamentariska eller autonoma (autonom – självstyrande) vänstern. 
Denna domineras av så kallade frihetliga vänstergrupper som drivs av ideologier som anar-
kism och anarkosyndikalism. Kort betyder detta att de är emot en stark stat, kapitalism 
och fascism. De säger sig kämpa för ett jämlikt, klasslöst samhälle präglat av antirasism, 
feminism och HBTQI-rättigheter. De tar avstånd från den svenska demokratiska model-
len där företrädare röstas fram i val. Istället vill de se direkt-demokrati med folkstyre, där 
medborgare deltar direkt genom att fatta politiska beslut. Våldsbejakande vänsterextre-
mister skiljer sig dock från frihetliga vänstergrupper i sin betoning att det är legitimt att 
använda våld och annan brottslighet för att förändra samhället.     

Våldsbejakande vänsterextremister ser högerextremister, staten och kapitalismen som sina 
huvudfiender. Antifascism är en drivande tanke inom miljön och det tolkas väldigt brett. 



Det handlar inte enbart om att vara emot högerextrema grupper, utan också företag, poli-
tiker och myndigheter. De är emot det kapitalistiska systemet, som de menar upprätthåller 
förtryckande och fascistiska strukturer i samhället. Individer som vänsterextrema ser som 
högerextrema, anhängare av högerpartier eller företrädare för vissa företag och myndighe-
ter, kan bli måltavlor. 

I dagsläget är det inte sannolikt att våldsbejakande vänsterextremister kommer begå terro-
rattentat i syfte att döda många människor. Istället handlar hotet om våldsamma upplopp 
och kravaller, samt trakasserier, otillåten påverkan, kartläggning och olaga hot mot me-
ningsmotståndare, politiker och företagsledare. Miljön är den minsta i antal aktiva indivi-
der, men det är samtidigt en svår miljö att kartlägga och följa eftersom den är decentralise-
rad. Det finns inga traditionella organisationer med medlemsregister, utan det är en miljö 
där individer organiserar sig i lösa nätverk, tillfälliga kampanjer och projekt.  I skrivande 
stund är det mest välkända och aktiva nätverket Antifascistisk Front (AFA), som ibland 
också kallad Antifa.

Vad innebär radikalisering?

Radikalisering innebär den process en person eller en grupp går igenom innan den blir en 
våldsbejakande extremist. Vissa kritiker menar att ordet överanvänds för att smutskasta 
personer som har samhällskritiska idéer, men som tar avstånd från våld. Säkerhetspolisen 
har uppmärksammat att våldsbejakande och icke-våldsbejakande extremister låter allt mer 
lika varandra. Det kan därför vara svårt att avgöra vem som kan komma att ta till våld och 
vem som ”bara tycker.” Detta gör det viktigt att känna till vilka faktorer som kan leda till 
att någon kan tänka sig att utöva eller rättfärdiga ideologiskt motiverad brottslighet – och 
vad som kan bidra till att den inte radikaliseras.  

Radikalisering är en komplicerad process som inte har en enskild förklaring. Det finns 
ingen manual som beskriver hur en individ radikaliseras eller ett facit kring hur processen 
går till. Vårt främsta råd till dig som yrkesverksam är att lita på din bedömningsförmåga. 
Om du känner oro för en eller flera individer är den förmodligen inte grundlös och du bör 
gå vidare. Det är bättre att du startar ett ärende som inte leder till någon åtgärd än en in-
divid/individer i värsta fall kan skada andra eller sig själv/själva. Ta också hjälp av andra i 
din närhet och samverka med andra aktörer och myndigheter. En vanlig utmaning när det 
kommer till oro för våldsbejakande extremism och radikalisering är att informationen kan 
vara knapp. Kollegor och andra yrkesverksamma kan vara en hjälp. Därför är samverkan 
viktig, något vi kommer återkomma till genom hela stödmaterialet.  

Men bara för att radikaliseringsprocessen är komplicerad betyder det inte att det inte går 
att dra några slutsatser. Till att börja med är det vanligare att män radikaliseras oftare än 
kvinnor. I de våldsbejakande extremistmiljöerna är den stora majoriteten män. Dock ska 
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inte kvinnors radikalisering och engagemang i våldsbejakande extremistgrupper underskat-
tas. Det finns en bild att flickor och kvinnor ”luras” in våldsbejakande extremistgrupper av 
pappor, bröder, pojkvänner eller makar. Kvinnor kan vara precis lika ideologiskt övertygade 
som män. Känner du en oro för en person ska inte könet påverka din bedömning. 

Detsamma gäller ålder. Det är lätt att tänka sig att unga är mer sårbara för radikalisering 
än vuxna individer, men det stämmer inte alltid. Den stora riskåldern är den sena ung-
domstiden och de tidiga vuxenåren. Barn och ungdomar lever ofta i en övervakad tillvaro 
och är därför mindre troliga att radikaliseras. Det är när vuxenvärlden inte har full koll 
på en individ och när den genomgår en sökande fas kantad av utmaningar som risken för 
radikalisering är som störst.  

Det finns fler faktorer hos individer eller i deras sociala omgivning som kan leda till eller 
förhindra att de radikaliseras. Dessa kallas för risk- och skyddsfaktorer, vilket vi fokuserar 
närmre på i kapitel fyra. Förutom risk- och skyddsfaktorer finns också så kallade push- och 
pullfaktorer. Exempel på pushfaktorer är fattigdom, segregation och storpolitiska händel-
ser som krig och konflikter. Exempel på pullfaktorer är att ha vänner eller familj som ingår 
i en extremistmiljö, identitet- och äventyrssökande eller en upplevd/verklig väg till pengar 
och/eller social status. Du kan se push- och pullfaktorer som bra bakgrundskunskap att ha 
med dig. När du arbetar praktiskt med våldsbejakande extremism fokuserar du främst på 
risk- och skyddsfaktorer.

Det är värt att påminna om internets betydelse för radikaliseringsprocessen och för vålds-
bejakande extremistmiljöer. Det finns hittills ingen forskning som bevisar att internet har 
en ökad betydelse för radikalisering på samhällsnivå. Samtidigt är internet en viktig sam-
lingsplats för våldsbejakande extremister. I utredningar efter terrordåd runt om i världen 
har det på senare år framkommit att gärningspersoner i många fall radikaliserats och kom-
municerat med andra extremister i forum på internet. Om du känner oro för en individ 
eller hanterar ett orosärende är det viktigt att inte glömma bort internet. Vem har individen 
kontakt med? På vilka internetsidor är hen aktiv? Vilken roll spelar internet i individens 
sociala samspel? Dessa frågor är viktiga för att få en mer heltäckande bild över individens 
livssituation och sociala liv.  



Beröringspunkter med andra våldsmiljöer

Våldsbejakande extremism kan överlappa och gå in i andra våldsmiljöer, som kriminella 
gäng, MC-gäng, fotbollshuliganism och kriminella klannätverk. Ibland kan det som yr-
kesverksam vara svårt att avgöra om en fråga handlar om våldsbejakande extremism eller 
någonting annat. Här identifierar vi tre beröringspunkter som kan vara bra att ha känne-
dom om: 

• Vägen in och ut: det finns många likheter mellan personers motiv bakom att gå med i 
våldsbejakande miljöer och annan kriminalitet. Push- och pullfaktorer liknar de i den   
våldsbejakande extremismen. En skillnad är att ideologi och politik spelar mindre roll 
inom andra våldsmiljöer.  

• Direkta kopplingar mellan personer: forskning har visat att det förekommer att vålds-
bejakande extremister har anknytning till MC-gäng, fotbollshuliganism och kriminella 
nätverk. Det är sannolikt att det förekommer personer som rör sig mellan dessa miljöer 
och/eller är aktiva i flera typer av våldsmiljöer samtidigt.

Det kan vara bra för dig som yrkesverksam att känna till dessa likheter mellan våldsbeja-
kande extremism och andra våldsmiljöer. Inträde i en våldsbejakande miljö kan leda vidare 
till annan brottslighet. Det är också bra att känna till att även om en person inte uttrycker 
extrema åsikter kan individen ändå vara i riskzon för att hamna i en våldsmiljö. 
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi säga: 

• I en demokrati som Sverige kan våldsbejakande extremism betecknas var ideologier 
som tar avstånd från demokratins spelregler och uppmuntrar till våld och andra brott 
som politiska redskap.  

• Säkerhetspolisen har identifierat tre våldsbejakande miljöer: den våldsbejakande is-
lamistiska, den våldsbejakande högerextrema och den våldsbejakande vänsterextrema 
miljön. 

• Våldsbejakande islamister drivs av att styra samhället enligt en extrem och hårdför 
tolkning av islam. Exempel på måltavlor är allmänheten, judar, HBTQI-personer och 
kristna. 

• Våldsbejakande högerextremister drivs av antisemitiska, rasistiska och antidemokra-
tiska idéer. Exempel på måltavlor är muslimer, judar, invandrare, HBTQI-personer, 
politiker och tjänstepersoner i offentliga anställningar. 

• Våldsbejakande vänsterextremister drivs av antidemokratiska idéer om att politiska 
motståndare som högerextremister och kapitalister bör bekämpas med våld. Exempel 
på måltavlor är högerextremister, anhängare av högerpartier och företrädare för vissa 
företag och myndigheter.

• Radikalisering är en komplicerad process och det finns ingen enskild anledning till att 
någon radikaliseras (eller inte radikaliseras).

• Det kan finnas överlapp mellan våldsbejakande extremism och annan brottslighet. 
Att förebygga inträde i våldsbejakande extremism kan därmed även förebygga inträde 
i andra våldsmiljöer.

Om du skulle vilja läsa mer kan du söka dig till www.cve.se/publikationer eller läsa den 
vetenskapliga bilagan som ligger till grund för det här stödmaterialet.

http://www.cve.se/publikationer


Kapitel 3

Lagstiftning och samverkan

Det här kapitlet tittar närmare på lagstiftning och samverkan vid oro för våldsbejakande 
extremism. Vi fokuserar på de sekretessbrytande bestämmelser som finns i Offentlighets- 
och sekretesslagen (OSL) och som ger möjlighet för informationsdelning i allmänt brotts-
förebyggande syfte samt för att förebygga terroristbrottslighet. 

Precis som det förra kapitlet är syftet inte här att ge en fullständig översikt, utan att presen-
tera relevant lagstiftning. För att göra texten enkel och lättläst har vi så långt som möjligt 
bakat in lagtexter i löpande text. Vid osäkerhet i bedömningar rekommenderar vi att prata 
med din närmaste chef eller den myndighet du skulle vilja komma i kontakt med. Ett sätt 
att hantera osäkerhet vid samverkan är att bygga trygga och tillitsbaserade relationer. Vi 
hoppas att du efter att ha läst det här kapitlet kommer ha en ökad kunskap om de juridiska 
förutsättningarna som finns för socialtjänsten, polisen och säkerhetspolisen att dela infor-
mation om en individ i fall som rör våldsbejakande extremism.    

Lagstiftning och samverkan: en översikt

Det finns ett flertal bestämmelser kring informationsdelning som är relevanta i det före-
byggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Det handlar om informationsdelning dels 
för att tidigt förebygga brottslighet för unga personer, dels förebygga, förhindra och utreda 
terroristbrottslighet oavsett personens ålder. Medan lagstiftning kring informationsdelning 
för att förebygga brott har funnits under en längre tid, är lagstiftning kring informations-
delning vid terroristbrottslighet nyare. Vi fokusera på båda i det här kapitlet, men ger en 
snabb översikt över vad som menas med terroristbrottslighet och vilken ny lagstiftning det 
handlar om.  

Terroristbrottslighet handlar om följande brott eller försök till brott; 
 
 a) brott enligt 4–10 §§ terroristbrottslagen (2022:666). (Terroristbrott; finansiering  
 av, rekrytering till och utbildning för terrorism; offentlig uppmaning till terrorism;  
 samröre med terroristorganisation samt resa för terrorism.)
 
 b) försök, förberedelse eller stämpling2 till terroristbrott enligt 4 § samma lag.

2 Stämpling innebär att en person antingen själv eller tillsammans med en annan beslutar sig för att begå ett 
brott, tar på sig att utföra brottet eller försöker få en annan att begå brottet. Stämpling kan vara första steget
inför att begå ett grovt brott, därefter kan steg tas för att förbereda brottet, t ex boka en hyrbil. Stämpling 
är straffbart bara vid särskilt allvarliga brott, som mord, grov misshandel och terroristbrott.
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Den 1 augusti 2020 trädde nya lagrum i kraft i OSL som gör det möjligt för socialtjänsten 
att dela information med polis och säkerhetspolis i fall som rör terroristbrottslighet, samt 
för polisen att dela information i brottsförebyggande syfte med den kommunala social-
tjänsten. Dessa nya lagrum är: 

• 10 kap. 18b § OSL – informationsdelning från myndigheter inom socialtjänst (kommu-
nala och statliga) till polis eller säkerhetspolis i syfte att förebygga terroristbrottslighet. 
Inte åldersspecifikt.

• 5 kap. 10 § OSL – informationsdelning från polis till kommunal socialtjänst för att 
förebygga terroristbrottslighet. Inte åldersspecifikt.

• 10 kap. 22a § OSL – informationsdelning från myndigheter inom socialtjänst (kom-
munala och statliga) till polis eller säkerhetspolis när terroristbrottslighet redan har 
begåtts. Inte åldersspecifikt.

Informationsdelning – för att förebygga både terroristbrottslighet och annan brottslighet – 
kan ske både på eget initiativ och på förfrågan:
 
• Det finns ingen skyldighet att på eget initiativ dela information med en annan myndig-

het, men det finns juridisk möjlighet till det. 

• Den som utövar myndighet har en grundläggande skyldighet, enligt 6 kap. 5 § OSL, att 
lämna ut information.3 De sekretessbrytande bestämmelserna för informationsdelning 
i brottsförebyggande syfte ger dock utrymme att avgöra dels om informationen är rele-
vant, dels om den äventyrar den egna verksamheten. Vid förfrågan är det myndigheten 
som ska lämna ut information som bedömer om förutsättningarna är uppfyllda. För att 
underlätta bedömningen är det därför viktigt att den myndighet som efterfrågar infor-
mation motiverar varför den begärda informationen är viktig. 

 

Socialtjänstens möjlighet till informationsdelning
 
Det första lagrummet som är relevant för socialtjänsten är 10 kap. 18 a § OSL. Lagrum-
met tar sikte på personer som är under 21 år, och avser brottsförebyggande insatser på ett 
mycket tidigt stadium, även innan det finns konkreta brott att förebygga. Regeln är inte 
kopplad till en viss brottstyp eller straffskala, utan rör brottslighet rent allmänt. Tre förut-
sättningar ska uppfyllas för att information ska kunna delas: (1) att det på grund av särskil-
da omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet, (2) 
uppgiften kan antas bidra till att förhindra det och (3) det med hänsyn till planerade eller 
pågående insatser för den unge eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften 
lämnas ut. 

3 Förutsatt att myndigheten förfogar över uppgiften, att den får lämnas ut enligt lag och att utlämnandet 
inte hindrar arbetets behöriga gång (OSL 6:5). 



Vad betyder det i praktiken? I lagtexten och propositionen finns det vissa nyckelord att ta 
fasta på:

• Sekretessen enligt 26 kap. 1§ hindrar inte delning: Möjligheten att bryta sekretess 
i syfte att förebygga att en ung person hamnar i brottslighet gäller inte bara social-
tjänsten, utan alla myndigheter som tillämpar sekretess enligt 26 kap. 1§ OSL (både 
kommunala och statliga, exempelvis Statens institutionsstyrelse). Det gäller dock inte 
Polismyndigheten (se nedan). 

• Vilken typ av information gäller det? Informationen behöver inte specifikt avse indivi-
den, utan det kan också handla om att ge information som beskriver individens sociala 
kontext och närmiljö. Till exempel kan det handla om var personen uppehåller sig, 
vilka hen umgås med eller vilka som tillhör hens familj. Det är uppgifter som är viktiga 
för polisen i deras arbete för att lokalisera , hålla ett öga på och potentiellt förhindra 
individens brottsliga verksamhet. 

• Vad betyder ”särskilda omständigheter”? Det måste finnas något slags substans till 
oron eller farhågan, så det inte rör sig om lös spekulation. Formuleringen är medvetet 
vag för att lämna flexibilitet och utrymme för fingertoppskänsla i det enskilda fallet. 
Det kan handla om att individen har begått brott förut eller vistas i en miljö där det 
finns risk att hen börjar begå brott, till exempel umgänge med personer som är med i 
ett kriminellt nätverk eller i en våldsbejakande, extremistisk miljö. 

• Vad betyder ”brottslig verksamhet”? Lagstiftaren har valt att inte använda begreppet 
”brott”, utan brottslig verksamhet. Syftet är att möjliggöra mycket tidiga brottsförebyg-
gande insatser innan individen begår specifika brott. Det kan vara en ung individ som 
umgås med personer i ett kriminellt nätverk och att det därmed finns en risk att hen 
kommer att bli kriminell själv.  

• Vad innebär att ”bidra till att förhindra?” Det betyder att informationen ska antas göra 
nytta hos mottagaren. Informationen behöver inte ensamt leda till det önskade resul-
tatet, utan det räcker att den tillsammans med annan information kan antas bidra till 
önskad effekt. Om du är osäker kring om informationen gör nytta rekommenderar vi att 
du kontaktar den mottagande myndigheten och rådgör med dem i avidentifierad form. 
Det här kan göras utan att bryta sekretessen.

• När är det inte lämpligt att uppgiften delas? Socialtjänstens pågående eller planerade 
arbete med en ung individ är mycket viktigt. Om utlämnandet av en viss information 
äventyrar det arbetet kan uppgiften vara olämplig att dela. Lagstiftaren ger i och med 
det socialtjänsten möjlighet att inte uppfylla serviceskyldigheten i OSL 6:5. Samtidigt 
betonar de att ”inom ramen för en, mellan myndigheterna etablerad samverkan, bör 
utgångspunkten dock vara att uppgiften kan lämnas.”4  Avvägningen är en fråga om 
bedömning. Kontakta gärna närmaste chef vid osäkerhet. 

4 Prop. 2011/12:171, s. 26
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För att informationen ska kunna delas måste de tre förutsättningarna som nämns ovan 
vara uppfyllda. De relativt låga nivåerna (”finns risk”, ”’kan antas” o.s.v.), gör det inte bara 
möjligt för dig att göra en individuell bedömning i det enskilda fallet, utan förhindrar att 
onödig eller för mycket information delas, samtidigt som det motverkar godtyckligt un-
danhållande av viktig information för att förebygga att en ung individ hamnar i brottslighet

Det andra lagrummet för informationsdelning i relation till socialtjänsten är 10 kap. 18 b § 
OSL. Det ger socialtjänsten möjlighet att dela information med polisen och säkerhetspo-
lisen för att förebygga terroristbrottslighet och är ett av de lagrummen som trädde i kraft 
den 1 augusti 2020. I grunden är det ett tillägg till 10 kap. 18 a § OSL och har i princip 
samma lydelse, med endast två viktiga skillnader: 10 kap. 18 b § OSL är inte åldersspecifik 
och att det rör sig om en specifik typ av brottslighet (terroristbrottslighet). 
 
Vad betyder det här i praktiken? I lagtexten och propositionen finns det vissa nyckelord att 
ta fasta på. Flera av dem påminner om 10 kap. 18 a § OSL:
  
• Sekretessen enligt 26 kap. 1§ hindrar inte delning: Möjligheten att bryta sekretess i 

syfte att förebygga terroristbrottslighet gäller inte bara socialtjänsten, utan alla myn-
digheter som tillämpar sekretess enligt 26 kap. 1§ OSL (både kommunala och statli-
ga, exempelvis Statens institutionsstyrelse). Det gäller dock inte Polismyndigheten (se 
nedan). 

• Vilken typ av information gäller det? Samma typ av information som efterfrågas under 
10 kap. 18 a § OSL. Exempelvis var personen uppehåller sig, vilka den umgås med eller 
vilka som tillhör dennas familj.

• Vad menas med ”särskilda omständigheter?” Precis som ovan handlar det om att det 
måste finnas något konkret som gör att oron inte handlar om lösa spekulationer. Exem-
pelvis att individen har uttryckt en vilja att resa i terrorismsyfte eller att utföra något 
annat brott kopplat till terrorism (t.ex. finansiering, förbereda terrorbrott eller uppmana 
andra att utföra terrorbrott). Här ska en samlad bedömning göras om det kan finnas 
en risk, som inte är alltför obetydlig eller avlägsen. Exempelvis om en individ tidigare 
har begått liknande brott, umgås med personer med kopplingar till terrorism eller att 
hen vistas i en sådan miljö. Lagstiftaren har valt att inte precisera riskbedömningen 
närmare, utan vill lämna flexibilitet och utrymme för fingertoppskänsla i det enskilda 
fallet. Notera att nivån av risk inte behöver vara ”påtaglig” eller ”särskild”, det ska bara 
bedömas finnas en risk. Om du känner dig osäker rekommenderar vi att du kontaktar 
polisen eller säkerhetspolisen och diskuterar ärendet i avidentifierad form. 



• Vad menas med att ”uppgiften antas bidra till att förhindra?” Precis som ovan handlar 
det om mottagarens nytta med informationen. Det finns inget krav att informationen 
ensamt ska leda till att terroristbrottslighet förhindras, utan det räcker att den kan an-
tas bidra till önskad effekt. För socialtjänsten kan det vara svårt att avgöra vilken effekt 
eller vilka åtgärder som polisen och/eller säkerhetspolisen kommer att ta. Precis som 
tidigare: Vid osäkerhet, kontakta polisen och/eller säkerhetspolisen och fråga i aviden-
tifierad form. 

• När är det inte lämpligt att uppgiften delas ut? Samma regler som ovan. Det kan vara 
olämpligt att information delas om den äventyrar det pågående eller planerade arbetet 
med en individ. Vid osäkerhet: Kontakta närmaste chef och lyft frågan. 

10 kap. 18 b § OSL, handlar om informationsdelning för att förebygga terroristbrottslig-
het. Men vad gäller vid informationsdelning om en individ redan har begått ett terrorist-
brott? Då gäller 10 kap. 22 a § OSL, som trädde i kraft den 1 augusti 2020. Lagrummet 
ger socialtjänsten (kommunal och statlig) möjlighet att dela information med polisen och 
säkerhetspolisen vid misstanke om begången terroristbrottslighet.  

Det är inte bara terroristbrottslighet som personer kopplade till våldsbejakande extremism 
kan ha begått eller riskerar att begå. Det kan även handla om andra typer av brott, ibland 
väldigt ringa.  För dessa brott gäller dock vanliga regler för informationsdelning enligt ex-
empelvis 10 kap. 23 § OSL. Vilket innebär att för att få dela information, krävs att lägsta 
nivån i straffskalan är ett års fängelse för fullbordat brott och två år vid försök. För vuxna 
individer som begår lindrigare brott finns det inget starkt samhällsintresse för att bryta 
sekretess. Däremot finns det möjlighet att dela information för att på ett tidigt stadium 
förebygga att unga personer under 21 år hamnar i kriminalitet, eller i djupare kriminalitet. 

Polisens möjlighet till informationsdelning
 
Även Polismyndigheten fick den 1 augusti 2020 ökade möjligheter att dela information i 
syfte att förebygga terroristbrottslighet, genom 35 kap. 10 c § OSL. Notera att bestämmel-
sen inte inkluderar säkerhetspolisen, endast polisen. Informationsdelning får dessutom en-
dast ske till den kommunala socialtjänsten och inte övriga myndigheter eller privata aktörer 
som bedriver verksamhet inom ramen för socialtjänsten (t.ex. Statens institutionsstyrelse). 
Orsaken är att socialtjänsten lokalt fyller en viktig brottsförebyggande funktion genom 
olika insatser som kan (1) förebygga att individer dras in i våldsbejakande extremism, (2) 
hjälpa dem som vill lämpa våldsbejakande extremistiska miljöer, och (3) ge stöd åt dem som 
lämnat dessa sammanhang så de inte riskerar att återfalla.
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Lagrummet gör det möjligt att dela information som annars skyddas enligt 35 kap. 1 § 
OSL. Den ger dock inte stöd för att dela information som skyddas av sekretess enligt 18 
kap. OSL, exempelvis uppgifter som lyder under förundersökningssekretess. Det innebär 
att information enbart kan delas om den inte skadar polisens pågående brottsbekämpande 
verksamhet och om den kan antas vara av nytta för socialtjänsten i deras brottsförebyg-
gande arbete. Det kan till exempel handla om en individ som har kontakt med personer 
som polisen misstänker för rekrytering till terrorism eller en individ som brukar vistas på 
en viss plats med koppling till terrorverksamhet. Informationen behöver inte leda till den 
önskade effekten, utan kan vara en pusselbit som tillsammans med annan information kan 
antas bidra till att förebygga brott. Det ska göras en intresseavvägning innan informationen 
lämnas ut där nyttan att lämna ut informationen bedöms större än nyttan att skydda den. 
Det är Polismyndigheten som gör den bedömningen.   

Sammanfattning av kapitlet

Det här kapitlet har givit en översikt över lagstiftning kring informationsdelning. Vad 
myndigheter kan och inte kan dela med varandra är en fråga som både är viktig och ut-
manande när det kommer till våldsbejakande extremism och radikalisering. Även om det 
finns juridiska möjligheter på plats kan det ändå kännas osäkert när och hur sekretess får 
brytas och vilken typ av information som får delas. Ser vi tillbaka på kapitlet kan vi göra 
följande slutsatser:  

• Utnyttja möjligheterna till informationsdelning: Det finns lagstiftning som möjliggör 
informationsdelning och den är där för att användas. Vid osäkerhet, fråga! Det är bättre 
att höra sig för än att hålla på information som kan vara viktig att dela. Bär med dig 
att lagstiftarens intention, för de fall rekvisiten är uppfyllda, är att ni ska kunna dela 
relevant information med varandra.  

• Rådgör med varandra i avidentifierad form: Vid osäkerhet kan ni rådgöra med mottag-
ande myndighet i avidentifierad form. Det kan göras utan att bryta sekretessen.  

• Samverkan är avgörande för att informationsdelning ska fungera. Men samverkan är 
också mer än juridik: den är grundad i tillit och goda relationer. Bygg dessa relationer 
och skapa möjligheter för kontakt över (och inom) myndigheter.  

• Lär er om varandras uppdrag och lagstiftning: det kommer underlätta samverkansar-
bete och informationsdelning.  



Kapitel 4

Risk- och skyddsfaktorer

I det här kapitlet tittar vi närmre på risk- och skyddsfaktorer som kan öka eller minska ris-
ken för att en person radikaliseras och blir en del av en våldsbejakande miljö. I metodstödet 
är det viktigt att titta både på individuella och kontextuella risk- och skyddsfaktorer. Det 
finns inte någon enskild faktor som kan förklara en utveckling mot radikalisering och vålds-
bejakande extremism, utan det är en process med ett flertal förhållanden, förutsättningar 
och omständigheter som kopplas samman och förstärker varandra. En individs livssituation 
präglas inte bara av de egna förutsättningarna (individuella risk- och skyddsfaktorer), utan 
också av den sociala kontexten (som familj, vänner och samhället i övrigt) som individen 
är en del av. Tillsammans ger dessa en helhetsförståelse av en individs livssituation för att 
bedöma oro för radikalisering och våldsbejakande extremism.  

Kapitlet är indelat i olika delar. Först beskriver vi vad framstår som viktiga individuella och 
kontextuella riskfaktorer i relation till våldsbejakande extremism. Därefter redogör vi för 
skyddsfaktorer. I individuella fall kan det finnas andra faktorer än de som nämns nedan. 
Dessa är självklart viktiga för er att identifiera och ta ställning till. Det går inte att skapa 
en helt fullständig checklista över vilka risk- och skyddsfaktorer som alltid finns med, eller 
som innehåller sådana som bestämmer en viss utveckling. Inte desto mindre är nedanståen-
de faktorer en sammanställning av det som i svensk och internationell forskning lyfts fram 
som förekommande i relation till radikalisering och våldsbejakande extremism. Se kapitlet 
som ett stöd i arbetet att identifiera risk- och skyddsfaktorer. 

Riskfaktorer

Kort kan riskfaktorer beskrivas som de faktorer som ökar risken för att en individ ska dras 
in i våldsbejakande extremism, kriminalitet eller annat antisocialt beteende. Forskning-
en på området är mycket mer omfattande än den som fokuserar på skyddsfaktorer. Detta 
förhållande är problematiskt då ett stödjande och förebyggande arbete handlar minst lika 
mycket om att stärka de skyddande faktorerna (och samspelet mellan), som att agera gent-
emot riskerna.

Det finns personer som delar flera av de riskfaktorer som tas upp nedan, men som aldrig 
blir våldsbejakande extremister. Det går inte att fastslå vilken utveckling en viss individ 
kommer att ta. Vad riskfaktorstänkandet däremot bidrar till är kunna identifiera det som 
kan öka risken för att en individ dras in i eller lockas in i en våldsbejakande miljö. Med 
andra ord kan riskfaktorer visa vad som kan fungera som push- och pullfaktorer för en in-
divid. Att identifiera dessa faktorer kan därför vara en hjälp vid utredningsarbete kring vad 
det är som gör att en individ känner sig lockad av eller blivit en del av en våldsbejakande 
miljö, men det kan aldrig utgöra hela utredningen.  
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Riskfaktorerna ska också vägas i förhållande till en persons ålder, mognad och livssituation. 
För en person i tonåren kan kontakt med personer de ser som förebilder (inom exempelvis 
en våldsbejakande extremistmiljö) få betydelse om den unge är sökande och uppfattar sig 
utanför i andra sammanhang. För en äldre person, med ett bredare socialt nätverk, kan det 
se annorlunda ut. Precis som med allt utredningsarbete är det viktigt att se till varje indi-
vids situation och tolka riskfaktorer i relation till individens livsberättelse.  

Forskning har identifierat ett flertal individuella riskfaktorer som kan öka risken för att en 
individ radikaliseras eller lockas in i en våldsbejakande miljö:

• Frågan om ålder och kön dyker ofta upp som möjliga individuella riskfaktorer. Det 
handlar ofta om unga män i tonåren eller i tjugoårsåldern, som i högre grad är repre-
senterade i våldsbejakande miljöer (precis som i övrig kriminalitet). Dock är det viktigt 
att inte vara alltför generell. Ålder är inte nödvändigtvis en risk för att en individ ska 
lockas in i en våldsbejakande miljö. Det finns exempel på barn som är aktiva i extre-
mistiska miljöer på internet och det finns också personer som är över trettio som lockas 
in i våldsbejakande miljöer. Därtill är det kvinnor (unga som äldre) som också radika-
liseras. Även om män fortfarande är överrepresenterade i våldsbejakande miljöer kan 
kvinnor vara aktiva och ha mycket framträdande roller, både ideologiskt och socialt. 
Uppfattningar om vad det innebär att vara kvinna och kvinnors roller kan ha betydelser 
för kvinnors radikalisering, precis som destruktiva uppfattningar om maskulinitet och 
manlighet (t.ex. machismo och machokultur) kan vara riskfaktorer för män.

• Andra riskfaktorer som lyfts fram är tidigare erfarenheter av våld, övergrepp och kri-
minalitet. Det kan handla om att individen har sådana erfarenheter sedan tidigare, till 
exempel varit en del av gäng, har kunskap kring våldsutövning (inklusive användning 
av och tillgång till vapen) eller glorifierar användningen av våld för att nå politiska mål. 
Fascination och intresse för vapen och våld kan också vara riskfaktorer för (eller till och 
med ett tecken på) våldsbejakande extremism. Individen kan också ha varit utsatt för 
övergrepp – fysiska och emotionella – som leder till en önskan att söka revansch eller 
hämnd, antingen mot specifika individer och grupper eller mot samhället. En tidigare 
historia av kriminalitet kan vara en riskfaktor för radikalisering.  

• Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser kan utgöra möjliga riskfaktorer för radika-
lisering och våldsbejakande extremism. Låg självkänsla, låg självkontroll, spännings-
sökande, aggressivitet, identitetskris, bristande känsla av tillhörighet och neuropsyki-
atriska funktionsvariationer (t.ex. ADHD och autismspektrumet), är sådant som kan 
bidra till att en individ lockas in i en extremistisk miljö. Som vi såg i kapitel två kan 
våldsbejakande miljöer bidra till identitet och social tillhörighet. Men även om psykisk 
ohälsa kan bidra är det inte avgörande. Snarare handlar det om att se till samspelet av 
olika faktorer, där en viss form av psykisk ohälsa eller psykisk störning (t.ex. om indi-
viden uppvisar en grandios, orealistisk eller narcissistisk självbild) kan kopplas samman 
med viss ideologi och sökande efter gemenskap. För en del individer kan detta ge en 
ökad benägenhet att finna svar i radikaliserade miljöer. 

• Arbetslöshet och att inte klara av skolan eller högre utbildning kan också utgöra in-



dividuella riskfaktorer. Det kan resultera i en känsla av utanförskap och misslyckande 
som kan leda till psykisk ohälsa (eller vara ett resultat av psykisk ohälsa), samt (vid ar-
betslöshet) också ekonomiska svårigheter. Misslyckandet kan i sig skapa en vilja att söka 
efter kompenserande sammanhang för uppfattade eller verkliga tillkortakommanden.

• Upplevd eller faktisk social och politisk marginalisering och exkludering har upp-
märksammats som individuella riskfaktorer för radikalisering och våldsbejakande ex-
tremism. Det kan handla om en känsla av utanförskap från andra grupper, en upple-
velse att inte få komma till tals, att tystas ner eller på något annat sätt inte få uttrycka 
sin åsikt. Här finns även överlapp med mer kontextuella riskfaktorer, till exempel brist 
på politisk representation och upplevelser att specifika frågor eller politiska åsikter inte 
får utrymme i den publika debatten. Upplevelser likt dessa kan såklart också tvärtom 
leda till ett pro-socialt samhällsengagemang. Bristen på reell delaktighet bör inte bara 
uppmärksammas som en riskfaktor, utan kan också omsättas i det förebyggande och 
främjande arbetet mer generellt där det kan handla om att skapa sammanhang där per-
soner känner sig sedda som positiva resurser. 

Om de individuella riskfaktorerna hjälper till för att förstå vad som gör att en individ kan 
bli mer sårbar för radikalisering, bidrar de kontextuella riskfaktorerna till att få ökad 
förståelse kring den sociala kontext som individen lever i. Det är många gånger svårt att 
separera individuella- och kontextuella riskfaktorer eftersom de samspelar. En individs 
psykiska mående och upplevelse av sig själv är något som formas i den sociala miljö hen 
lever i. Kontextuella riskfaktorer hjälper oss därmed att få en bredare och mer övergripande 
förståelse av en individs livssituation. 

Kontextuella riskfaktorer är viktiga för att se vilken typ av social miljö en individ återvän-
der till om personen skulle vilja lämna en våldsbejakande miljö. Det kan vara så att det 
finns relationer eller grupper som hen upplever som problematiska, till exempel socialt eller 
i boendemiljön, som gör att det kan vara viktigt att stödja personen i skiftet av dessa.
 
• Destruktiva familjerelationer som fysisk och psykologisk misshandel i hemmet, föräld-

rar i fängelse, social och ekonomisk sårbarhet, dödsfall och brist på stöd från föräldrar, 
är sådant som i samspel med andra faktorer kan bidra till att en individ söker sig till en 
våldsbejakande grupp. Familjerelationerna kan också präglas av att föräldrarna har bris-
tande föräldraförmågor och en kontraproduktiv uppfostringsstil med alltför lite värme, 
uppmärksamhet och omtänksamhet. Familjerelaterade omständigheter kan samspela 
med en önskan efter social tillhörighet och trygghet. Familjemedlemmar eller nära 
anhöriga som är aktiva i våldsbejakande miljöer kan också utgöra kontextuella riskfak-
torer. Det kan ge individer en mer direkt väg in i våldsbejakande miljöer, och kan även 
underlätta för att känslomässiga relationer skapas till en våldsbejakande grupp och/eller 
ideologi. Sådana band kan göra det svårare för en individ att lämna, även om hen skulle 
vilja det, eftersom det kan innebära att familjerelationer bryts. 

• Vänner och bekanta som är aktiva i våldsbejakande miljöer kan utgöra en kontextuell 
riskfaktor. Individen kan genom vänner komma i kontakt med radikala och våldsbeja-
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kande ideologier och material. Vänkretsens engagemang och berättelser ger mening i 
den unges liv och kan skapa en nyfikenhet som kan leda till att en individ väljer att bli 
en del av en våldsbejakande miljö. 

• Avsaknaden av sociala relationer kan utgöra en kontextuell riskfaktor för att en individ 
väljer att söka sig till våldsbejakande miljöer och ideologier, inte minst för att uppleva 
en gemenskap. Bristen på en social kontext kan leda till ett ökat hat mot dem som indi-
viden ser som skäl till det upplevda eller faktiska utanförskapet. Det kan för några (men 
såklart långt från alla) resultera i att individen börjar sympatisera med ideologier som 
avhumaniserar sådana grupper (t.ex. invandrare, ”svenska samhället”, kvinnor) och leda 
till att individen väljer att förespråka en våldsbejakande ideologi. Avhumanisering är i 
sig en riskfaktor och kan vara ett tecken på att en individ är en del av eller på väg in i en 
våldsbejakande miljö. Att uttrycka sympati för våldsbejakande extremistiska ideologier 
och grupper kan för en del också ses som ett rop på hjälp från en ohållbar situation och 
vara kopplat till psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att se en individs uttryck i relation 
till livssituationen och livsberättelsen.

Skyddsfaktorer

Skyddsfaktorer är de faktorer som kan minska risken för radikalisering. Dessa lyfts ibland 
fram som riskfaktorernas motsats – det som fungerar mot vad som inte fungerar – men 
det är inte alltid på det viset. Skyddsfaktorerna tar inte ut riskfaktorerna, utan bidrar till 
en ökad förståelse för en individs livssituation. Skyddsfaktorer är heller inte statiska under 
en individs liv. Händelser i livet kan leda till att en individ utvecklar skyddsfaktorer eller 
stärker redan befintliga skyddsfaktorer som förbättrar livssituationen. Skyddsfaktorer kan 
minska om någonting negativt händer i en individs liv.  

Skyddsfaktorer i relation till radikalisering och våldsbejakande extremism är ett fortfaran-
de ett ganska outforskat område. På senare tid har ett antal forskningsstudier fokuserat på 
detta. Ur såväl förebyggande som stödjande och behandlande arbete är kunskapen mycket 
viktig. Utan kunskap om skyddsfaktorerna blir bilden av individens situation ofullständig. 
Vidare, om det inte går att analysera hur olika faktorer samspelar och motverkar varandra 
riskeras kunskapen om det som kan bryta en utveckling mot radikalisering. Identifierade 
skyddsfaktorer visar vad som fungerar i en individs liv och ger därmed möjlighet att stärka 
dessa. På samma sätt som med riskfaktorerna är inte heller nedanstående förteckning över 
skyddsfaktorer en uttömmande lista.  



Vi fokuserar först på individuella skyddsfaktorer:

• Framgång i skolan, utbildning och arbete identifieras som möjliga individuella skydds-
faktorer. Att ha ett arbete att gå till kan också utgöra en skyddsfaktor som gör att en 
individ inte lockas in i våldsbejakande miljöer, särskilt om personen känner en stark 
motivation och social anknytning till utbildnings- och/eller arbetsplatsen. Skola och 
arbete kan också medverka till en önskan att lämna en våldsbejakande miljö.

• Kognitiva förmågor, som kritiskt och komplext tänkande, kan vara individuella 
skyddsfaktorer. Våldsbejakande grupper och ideologier genomsyras ofta av ett svart-
vitt och konspiratoriskt tänkande, där enkla svar ges på komplexa problem. Förmågan 
till kritiskt och komplext tänkande ökar sannolikheten att en individ genomskådar 
enkla förklaringsmodeller och inte lika enkelt accepterar dem. Samtidigt kan kritiskt 
tänkande också vara en riskfaktor om det blir konspiratoriskt och att stärka kritiskt 
tänkande utan att hantera riskfaktorer i individens liv riskerar att bli kontraproduktivt.

• Studier har visat att psykologiska skyddsfaktorer som en positiv självkänsla, självkon-
troll, ett sunt självförtroende, samt empatisk förmåga kan minska risken. Detta har 
delvis att göra med en trygghet i vem du är som person – med styrkor och brister – men 
också en känsla av att vara värdefull och uppskattad. Empatisk förmåga, det vill säga 
förmågan att sätta sig in i andras situation, kan också vara en skyddsfaktor. Det utma-
nar våldsbejakande miljöers avhumanisering och stigmatisering av specifika individer 
och grupper. Dock har dessa psykologiska faktorer kritiserats för att vara vaga och svå-
ra att arbeta med. Vad som klassas som ”ett sunt självförtroende”, ”självkontroll,” och 
positiv självkänsla” och ”empatisk förmåga” är svårt att bedöma och kan tolkas olika 
beroende på social kontext och yrkesprofession.

• Det finns en mängd kontextuella skyddsfaktorer som kan förhindra att en individ dras 
in i en våldsbejakande miljö eller underlättar dennes utträde. Vid en första anblick kan 
de uppfattas som direkt motsatta till riskfaktorer. Det handlar om trygga familjerela-
tioner, nära och stabila vänskapsrelationer, bra förebilder och positiv politisk represen-
tation.

 
• Trygga familjerelationer, som inkluderar stöd och goda relationer med föräldrarna, 

gott föräldraskap och en trygg uppväxtmiljö, kan vara en kontextuell skyddsfaktor. Vi 
vet från studier att det finns individer som växer upp i trygga familjer som trots detta 
ändå väljer att engagera sig i våldsbejakande miljöer, men en trygg familjemiljö är ge-
nerellt (på gruppnivå) viktig och kan spela en betydelsefull roll vid valet att lämna en 
våldsbejakande miljö. Det ger också bra förutsättningar i kontakterna kring en individ 
att ha en familj/familjemedlemmar att tala med. 

• Nära och stabila relationer utanför familjen – både med släktingar och med vänner – 
kan ha betydelse. Vänner och anhöriga som står utanför våldsbejakande miljöer kan 
vara viktiga skäl att inte gå med eller att lämna. Att stärka dessa kontakter kan därmed 
vara viktigt att lyfta vid oro för eller under utredning av en individ. 
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• Det finns samhälleliga kontextuella skyddsfaktorer. Något som studier har lyft fram är 
bra förebilder i närområdet. Dessa kan utgöras av personer som ungdomsledare, fri-
tidsledare, idrottstränare eller religiösa företrädare som träffar och bygger bra relationer 
med individer. Dessa personer kan också vara väsentliga som kompenserande figurer 
om en individs hemmiljö eller vänskapskrets har negativ påverkan. Även politisk repre-
sentation och känslan av att ha en röst i samhällsdebatten kan också vara kontextuella 
skyddsfaktorer. Det kan generera sociala plattformar dit individen kan ta ett eventuellt 
samhällsengagemang om hen skulle önska det. 

Sammanfattning
 
Det här kapitlet har tittat närmre på risk- och skyddsfaktorer som kan öka eller minska 
risken för att en individ radikaliseras och blir en del av en våldsbejakande miljö. Genom att 
fokusera på både risk- och skyddsfaktorer ges vi en mer helhetlig förståelse för en individs 
livssituation, både det negativa och det positiva. Vi kan dra några slutsatser efter det här 
kapitlet:

• Riskfaktorer är sådana som kan öka risken till att en individ radikaliseras och blir en 
del av en våldsbejakande miljö. Det finns både individuella riskfaktorer i relationen till 
individen och kontextuella riskfaktorer som berör individens sociala miljö. 

• Skyddsfaktorer är sådana som kan förhindra att en individ radikaliseras, men kan ock-
så vara faktorer som underlättar dess utträde. 

• Risk- och skyddsfaktorer är inte statiska. Negativa händelser i en individs liv kan göra 
person mer sårbar, medan positiva upplevelser kan stärka. Skyddsfaktorer kan byggas 
upp genom insatser, aktiviteter och behandling.

• Vid oro för radikalisering och våldsbejakande extremism är det viktigt att titta efter 
både risk- och skyddsfaktorer i relation till individens livssituation. 

• Var därför alltid nyfiken och ställ frågor i relation till individens livssituation. Få hen 
att beskriva vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

• Samtalsstödet i metodstödet avser att vara en hjälp att möjliggöra sådana samtal och 
skapa förutsättningar kan identifiera risk- och skyddsfaktorer i en individs liv.
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