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Förord 
 
Agera Värmland presenterar här tionde upplagan i vår rapportserie som sedan 2015 går under namnet 
Hot mot Demokratin i Värmland. För att stärka och bredda vårt arbete mot diskriminering, hot och hat 
samt våldsbejakande extremism har vi i år valt att dela upp rapporten i flera delar som kommer att 
publiceras löpande under året. Först ut är denna rapport som fokuserar på våldsbejakande extremism. 
Både med en tillbakablick på 2022 men också lite om vad vi kan vänta oss framöver. 
 

2022 var året när vi skulle lämna pandemin bakom oss och återgå till det normala. Riktigt så blev det inte.  

24 februari gick ryska trupper in i Ukraina och inget har varit sig likt sedan dess. I krigets kölvatten ser vi ökad 

instabilitet med stigande energipriser, oro på världsmarknaden och en galopperande inflation. Händelser som vi 

historiskt sett vet ger utrymme för extremistiska strömningar. 

 

Det politiska våldet i mellanöstern har blossat upp, Israel noterar exempelvis det högsta antalet terrordåd sedan 

2014. Våldet i Afrika fortsätter, framför allt i Sahel-provinsen söder om Sahara. Talibanernas repressiva och 

kvinnofientliga retorik hårdnar i Afghanistan och USA noterar inte mindre än 643 masskjutningar, många av dem 

med koppling till det man kallar inhemsk terrorism. I Tyskland avslöjade polisen långt framskridna planer på en 

statskupp där högerextrema Reichbürgernätverket skulle ta makten med våld och i Iran dödas frihetstörstande 

demonstranter i sammandrabbningar med polis. Sverige har också drabbats. I Malmö dödades två lärare på Malmö 

Latin i en skolattack och under Almedalsveckan mördades psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren. Två dåd 

som beskriver de hot vi står inför idag där ensamagerande gärningspersoner utifrån en sammansatt och många 

gånger otydlig motivbild tar till dödligt våld för att uppnå sina syften. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vikten av att värna vår demokrati och bedriva ett aktivt arbete mot 

våldsbejakande extremism kanske aldrig har varit viktigare än nu. Något som vi på Agera Värmland tagit fasta på 

under 2022 och som vi tänker fortsätta med framöver. 

 

 

 

 

 

 

 

Karlstad den 1 mars 2023 

 

 

 

 

Christine Lindberg         Pernilla Boström               

Ordförande                   Vice ordförande 

Agera Värmland                 Agera Värmland    
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Hot Mot Demokratin 
Tema Våldsbejakande Extremism (VBE) 
Inledning 
Framför dig har du nu första upplagan av vår omarbetade rapport Hot Mot Demokratin som i år utgörs 
av en rapportserie som publiceras löpande under året. Ämnen vi kommer att fokusera på är Hot mot 
förtroendevalda, Hatbrott och Hot mot demokratin i form av våldsbejakande extremism. Först ut är 
denna rapport som koncentrerar sig på den våldsbejakande extremismen ur ett värmländskt perspektiv 
med utblickar både nationellt och internationellt. 
 
Det är inte bara uppdelningen av rapporten som ändrar karaktär. Rapporten kopplad till VBE gör i år också ett 

medvetet avsteg från tidigare år beträffande form och innehåll. Detta har sin upprinnelse i den förändring vi ser 

idag gällande hur de våldsbejakande miljöerna bedriver sin verksamhet.  

 

Vi har under de senaste åren noterat att de extremistiska miljöerna står inför stora förändringar, framför allt när 

det kommer till hur verksamhet organiseras. Under många år har Internet varit en viktig del i propagandaspridning 

och som kontaktyta mellan aktivister. Idag börjar Internet utgöra själva fundamentet för utvecklingen inom 

våldsbejakande extremism. 

 
Vi har, åtminstone de senaste två åren, brottats med den pedagogiska utmaningen att presentera aktivismen inom 

de värmländska extremistmiljöerna på ett relevant sätt. En bärande del i rapporten har utgjorts av antalet 

aktiviteter från högerextrema, vänsterautonoma och religiöst motiverade miljöer. I praktiken har detta inneburit 

att vi rapporterat vad de högerextrema grupperna har gjort under året, eftersom det i Värmland nästan 

uteslutande har handlat om aktivism från den radikalnationalistiska miljön. Detta styrkeförhållande har inte på 

något sätt förändrats. Förändringen handlar i stället om hur hotet från våldsbejakande extremism tar sig uttryck. 

 

Vi måste resa frågan om det är relevant att rapporten domineras av NMR:s flygbladsutdelningar som, även om de 

återigen ökat i antal under 2022 utgör en förhållandevis liten del av den verksamhet som bedrivs. En annan 

utmaning är hur man ska förstå och förklara hur det alltmer globaliserade hotet drabbar dig och mig i Värmland. 

Det är till och med möjligt att om vi behållit rapporten i sin tidigare form skulle den kunna bidra till en missvisande 

bild av det våldsbejakande landskapet i länet, som därmed också skulle innebära att det förebyggande arbetet 

byggs upp på felaktiga grunder. 

 

Det är utifrån denna nya och i flera avseende svårfångade problembild vi vill att du ska läsa den här rapporten. 

Enkelt uttryckt vill vi att du ska ta till dig inte bara det som är skrivet utan också det som står mellan raderna.  
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Samordning mot extremism 
Agera Värmlands verksamhet i koncentrat 2022 
Den 1 oktober 2015 startades projektet ”Värna Värmland mot våldsbejakande extremism” Syftet med 
projektet har sedan dess varit att samordna arbetet i länet kring våldsbejakande extremism. Under åren 
har vi framför allt arbetat för att höja kunskapen kring de våldsbejakande miljöerna. Dels hur dessa 
organisationer är uppbyggda men kanske framför allt hur man kan och ska bemöta problematiken lokalt.  
När årets verksamhet sammanställs i siffror kan vi konstatera att vi når ut med vårt arbete och att vi på 
så sätt konkret bidrar till att öka kunskap och handlingsutrymme bland länets viktiga aktörer. 
 

Exempel på aktiviteter 2022 
 

• 14 av länets 16 kommuner har fått fysiska besök. Flera av dessa kommuner har besökts flera gånger. 

Framför allt möter vi skolpersonal, socialtjänst och kommunledning. 

• 40 ”Fredagsbrev” som ingår i vår omvärldsbevakning kopplat till VBE har skickats ut. De som tar del av 

denna omvärldsbevakning är våra kontaktpersoner ute i kommunerna, nyckelpersoner inom polisen och 

våra samarbetsorganisationer i länet. Utöver det skickas brevet också till ett par hundra aktörer runt om i 

landet. 

• 40 föreläsningar har genomförts där fokus framför allt har legat på förebyggande insatser. Dessa 

föreläsningar har nått ungefär 2500 deltagare under året, de flesta inom skolan.  

• 60–70 handledningstillfällen har hållits under året. Detta arbete har riktats både till individer, deras 

anhöriga och till första linjens personal som möter dessa i sitt arbete. 

 

Avhopp/stöd till närstående/individstöd 
Under 2022 har vi fortsatt att utveckla vår stödverksamhet till den som vill lämna en extremistisk miljö samt till 

anhöriga och/eller första linjens personal. Arbetet under året har dominerats av några få men tidskrävande 

ärenden. Glädjande är att vi också kunnat avsluta flera åtagande där vi uppnått önskat resultat. 

 

Vid sidan av det praktiska arbetet med ärenden har vi också fortsatt arbetet i det nationella nätverk vi ingår i 

tillsammans med Flamman i Malmö, Exit Fryshuset i Stockholm samt Rädda Barnen och Center mot Våldsbejakande 

Extremism. Målet med den verksamheten är att lära av varandra, att bistå i ärenden både med kunskap och direkta 

insatser samt att tillsammans se hur vi kan forma ett nationellt avhoppararbete. 

 

Det praktiska arbetet kopplat till frågan utgår från tre olika ingångar; 

• Den första är handledning till skolpersonal och socialtjänst där vi kan stötta exempelvis ett lärarlag kring 

hur man bemöter elever där man är orolig för att de ska radikaliseras. 

• Anhöriga och andra närstående till personer som befinner sig i våldsbejakande miljöer är en annan viktig 

grupp där vi bidrar med vår kunskap 

• Slutligen arbetar vi också med individer. Det handlar både om personer som är på väg in eller den som vill 

lämna en våldsbejakande miljö. Dessa ärenden har karaktären av s.k. sällanhändelse men när det blir 

aktuellt är det viktigt med en god beredskap och kompetens för att klara den utmaning det innebär. Här är 

det nationella sammanhang vi numer ingår i oerhört viktigt för att på ett bra sätt erbjuda ett fullgott stöd. 
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Ramboll 
Under 2022 har vår verksamhet i enlighet med villkoren för vårt verksamhetsstöd granskats av ett oberoende 

analysinstitut. Granskningen bekräftar att det arbete vi genomför gör skillnad och att det arbete som görs i 

Värmland kan utgöra modell för andra regioner. Granskningen gav också insikter i hur arbetet kan utvecklas för att 

ytterligare förbättra det vi gör 

 

Mycket koncentrerat konstaterar man i rapporten att:  

• Agera Värmland har god måluppfyllelse för samverkan 

• Agera Värmland fungerar som en kunskapsnod för hela länet 

• Stödet ökar förutsättningarna att motverka radikalisering i länet 

• Agera Värmland har ökat kunskapen om extremism och hur den ska bemötas 

 

 

 

 

  

Ramboll

Rapport

Utvärdering av Agera Värmland
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Våldsbejakande extremism i Värmland 2022 

 
 Begreppet våldsbejakande extremism (senare benämnt VBE) handlar om individer och ideologier som förespråkar hot och våld som medel för 
att förändra statsskicket.  
 

 

2022 en utblick 
Innan vi går in på den lokala lägesbilden för Värmland kan det vara relevant att lyfta blicken och se vad 
som händer både på nationell och internationell nivå. 2022 har präglats av stora världspolitiska 
händelser där naturligtvis Rysslands aggressionskrig mot Ukraina har dominerat medierapporteringen 
även här hemma. Som en följd av kriget har bränsle- och matpriser ökat, vilket i sin tur bidragit till en 
kraftig ökning av inflationen. Historiskt vet vi att instabilitet i samhället skapar en gynnsam jordmån för 
konspirationsteorier och extremism. Än är det dock för tidigt att säga hur detta kommer att påverka på 
lokal nivå. 

 

Nationellt 
I Sverige inträffade redan under januari en skolattack när en då 16-årig elev i Kristianstad gick till attack mot lärare 

och klasskamrater på sin skola. Han kom senare att dömas till sluten ungdomsvård för tre mordförsök. Bara ett par 

månader senare var det åter dags för en skola att drabbas. Denna gång i Malmö när en elev på Malmö Latin angrep 

två lärare så allvarligt att de avled av sina skador. Under Almedalsveckan tvingades vi åter uppleva en attack utförd 

av en ensamagerande gärningsperson när psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren mördades. Dessa tre dåd har 

signifikanta skillnader men likheterna är också uppenbara. Det handlar om planerade gärningar utförda av en 

ensam gärningsperson där attackerna utgår från en högerextrem eller otydlig motivbild i kombination med psykisk 

ohälsa. 
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Internationellt 
Internationellt har Sahel-regionen söder om Afrika fortsatt varit svårt drabbat av terrorattacker. Oftast utförda av 

Boko Haram eller ISWAP. I Mellanöstern har våldet åter blossat upp med ett stort antal dödliga attacker mellan 

Israel och Palestina och i USA har våldet från ensamagerande gärningspersoner ökat kraftigt. Närmare 650 s.k. 

masskjutningar (4 eller fler offer) genomfördes i landet under 2022. I Europa väckte planerna på en statskupp i 

Tyskland stor uppmärksamhet i slutet av året när polisen grep 25 personer ur det så kallade Reichbürgernätverket. 

Våldsbejakande extremism har till och med nått Island som för första gången tvingats använda sin terrorlagstiftning 

efter att två personer planerat en väpnad attack mot Alltinget. 

 

Det som gör det relevant att nämna detta i en rapport som handlar om Värmland är det faktum att extremismen 

idag blir alltmer globaliserad. Det som händer nationellt och internationellt påverkar också utvecklingen här 

hemma. 

 

 

De våldsbejakande miljöerna i Värmland 
 
Lokalt ser vi inga egentliga förändringar vad beträffar styrkeförhållandena mellan de olika miljöerna. Det 
är fortfarande den rasideologiska miljön som dominerar med flera fysiska organisationer och en aktiv 
närvaro online. Vänsterautonoma grupper har ingen permanent verksamhet inom länet. Här har 
Säkerhetspolisen dessutom tonat ner risken och bedömer inte att den autonoma miljön idag utgör en 
samhällsfara. Beträffande religiöst motiverad extremism och då explicit våldsbejakande Islamistisk 
extremism har Värmland genom åren varit förskonat och 2022 utgör här inget undantag. Det 
förekommer individer som sympatiserar med extrema tolkningar men det finns idag inget som tyder på 
att radikaliserade personer skulle utgöra ett hot i länet.    
 
 
Årets rapport visar att den kraftiga nergång som noterades för NMR under 2021 har svängt och siffrorna pekar 

återigen uppåt. I sak är inte detta förvånande med tanke på att 2022 var ett valår. Numerärt har antalet aktiviteter 

fördubblats men ser vi till innehåll och antalet aktiva personer har inte den värmländska gruppen skapat så mycket 

rubriker under året. Karlstad är den kommun som drabbats hårdast och hamnar för 2022 på en nionde plats på 

NMR:s egen ranking över landets mest aktiva orter. I årets rapport har vi valt att räkna in Karlskoga till den 

värmländska statistiken eftersom de aktiviteter som utförts där arrangerats av Kampgrupp 2 som tillhör Värmland.  

 

Vid sidan av NMR är det framför allt kring Hammerskins i Deje som vi noterar en hel del aktivitet även om det 

mesta handlar om interna träffar eller möten med inbjudna gäster utifrån. Den stora förändringen inom den 

organisatoriska delen av den högerextrema miljön är annars framväxten av ett gym som går under namnet Gym 

XIV, där man utöver fysisk träning också ska ägna sig åt ”ideologisk skolning”. Även detta med placering i Deje. 

 

Detta innebär att Deje just nu uppvisar två fasta lokaler kopplade till våldsbejakande högerextrema grupper 

eftersom man fortfarande verkar ha tillgång till sin tidigare lokal trots uppgifter om motsatsen.  

 

Även om nytillskottet i form av ett gym är problematiskt och absolut inte ska underskattas gör vi ändå 

bedömningen att det är den framväxande nätaktivismen som utgör det stora orosmolnet i länet.  
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Aktivism online är en problematik som är svår att mäta både vad gäller hur många som är aktiva, var de befinner sig 

och hur ofta man träffas. Av den anledningen kan heller inte den sortens verksamhet redovisas i tabeller och grafer. 

I kontakt med länets skolor får vi allt fler signaler om unga – och till och med väldigt unga – elever som uppvisar 

tecken på radikalisering. Den yngsta vi har haft kontakter kring under året var bara 10 år. Att så unga personer 

exponeras för våldsbejakande budskap online innebär nya risker och sätter även det förebyggande arbetet på nya 

prov. 

 

 

 

 

Radikalnationalistiska miljön i Värmland 
I denna rapport förekommer några olika 

begrepp när vi talar om antidemokratiska 

miljöer på yttersta högerkanten. Vit makt-

miljön, radikalnationalistiska miljön eller 

rasideologiska miljön är alla beskrivning på 

det som vi i vardagligt tal kallar för 

högerextremism. Även om inget av 

begreppen helt täcker in alla åsiktsyttringar 

är det radikalnationalism som bäst beskriver 

allt från organisationer som ställer upp i 

politiska val till våldsbejakande 

accelerationister som vill störta samhället 

med vapenmakt. I årsrapporten kommer vi 

därför huvudsakligen att använda oss av radikalnationalism för att beskriva miljön även om vit makt-miljön, 

rasideologiska miljön och högerextremism också förekommer. 

 

Värmland har under snart 100 år haft organiserad nazistisk närvaro efter att bröderna Furugård 1924 startade 

Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet SNFF. Även om Furugårdsrörelsen inte varade så många år är det än 

idag tydligt att den haft och fortfarande har stor betydelse för den värmländska nazistiska rörelsen. Det händer 

fortfarande att aktiva i den radikalnationalistiska rörelsen arrangerar kransnedläggningar på Birger Furugårds grav. 

Foton på Furugård pryder också väggarna i de lokaler man hyr i Deje. 

 

Fram till idag har Värmland haft en traditionell inriktning på verksamheten där fysiska organisationer utgjort basen. 

Vi kan nu se att detta håller på att förändras, en förändring delvis påskyndad av pandemin. Alltmer flyttar in på 

nätet och får mer konturerna av opinionsbildning där organisationstillhörighet inte blir lika viktigt som tidigare. 

Parallellt med denna utveckling ser vi ändå att organisationerna finns kvar även om deras betydelse minskar. 
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Grupper/Organisationer 
 

Hammerskins/Crew 38 
Hammerskins är en internationell vit makt-gruppering som startade i 

Dallas, Texas 1988. Verksamheten har ofta handlat om produktion och 

spridning av vit makt-musik. Centrum för Hammerskins verksamhet i 

Sverige finns sedan några år tillbaka i Deje där man hyr en gammal 

verkstadslokal. Under 2021 blev man enligt rykten uppsagd från lokalen 

men Under 2022 har dock verksamheten fortsatt även om frekvensen inte 

verkar ha varit så omfattande. Oavsett om man fortfarande besitter lokalen eller inte så utgör Deje även under 

2022 ett nav för Hammerskins verksamhet i Sverige. 

 

Gym XIV 
Det senaste tillskottet inom vit makt-miljön i Värmland handlar om en helt ny 

verksamhet, också belägen i Deje, som går under namnet Gym XIV. Initiativtagare är en 

person som länge varit drivande inom den rasideologiska miljön i Värmland.  

Gym XIV kan ses som en fortsättning på Defend Wermland som funnits några år och 

som initierades av samme person som nu står bakom gymmet. Verksamheten startade 

under sommaren 2022 och det är svårt att säga vilken betydelse det kommer att få. 

Verksamheten fokuserar på fysisk träning i kombination med ideologisk skolning. Etableringen 

av ett nationalistiskt gym i Deje följer en internationell trend som startade i USA med s.k. ”Active Clubs” som utgörs 

av fristående lokala grupper som samlas kring kampsportträning men som också nätverkar med liknande grupper 

både i USA och Europa. Bakom utvecklingen ligger en organisation som heter Rise Above Movement som delvis 

berörs i kapitlet om Active Clubs längre fram i denna rapport 

 

Det Fria Sverige DFS 
Det Fria Sverige (DFS) är en relativt ny organisation bildad 2017 med bas i 

Älgarås där man för ett par år sedan köpte sitt första ”Svenskarnas Hus”. 

Planen var att växa stort som organisation och etablera flera ”Hus” runt 

om i landet. Utvecklingen har inte blivit riktigt som man tänkt sig och 

framför allt i Värmland har man tappat mark efter en konflikt som uppstod 

mellan ledningen och en värmländsk aktivist. 

 

Nordiska Motståndsrörelsen NMR 
Mest känd för stora allmänheten är Nordiska Motståndsrörelsen NMR som grundades 1997 

och som har varit den dominerande aktören i Sverige under i stort sett hela 2000-talet. 

Inledningsvis hade organisationen stora framgångar och rekryterade många nya 

anhängare.  

De senaste åren har man skakats av interna stridigheter och tappat stort i popularitet. 

Den finska grenen förbjöds 2018 i en dom som fastställdes i högre instans under 2020 och 

i Sverige ligger för närvarande ett lagförslag om begränsningar som kan komma att beröra 

verksamheten även här.  
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Nordiska Motståndsrörelsen i Värmland 2022 
I fjolårets rapport noterades en kraftig tillbakagång av antalet aktiviteter i länet. 

Årets sammanräkning visar att man lyckats vända nedgången och i år redovisas betydligt fler aktiviteter än året 

innan. Med tanke på att 2022 var ett valår är uppgången inte helt oväntad. Enligt NMR:s egen topplista över mest 

aktiva kommuner 2022 placerar sig Karlstad på en nionde plats och Karlskoga på plats 19. Båda kommunerna ingår i 

den värmländska delen av organisationen. Även om antalet aktiviteter är högre än året innan är samtidigt 

innehållet i de aktiviteter som genomförts mindre uppseendeväckande. Det mesta handlar om 

propagandaspridning utförd av några få personer. Vår bedömning är att medlemsgrupp 2 som ansvarar för 

verksamheten i länet tappat flertalet av sina medlemmar senare år. 

 

 

 

Skärmdump från motståndsrorelsen.se 
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Nordiska Motståndsrörelsen – Aktiviteter 2022 
 

En bärande del i vår kartläggning har under åren handlat om att följa och redovisa verksamheten från NMR. Detta 

har vi gjort dels för att det varit möjligt att följa eftersom NMR har ett system där man regelbundet lägger ut sina 

aktiviteter på sin egen hemsida. Men framför allt för att NMR haft en särställning i länet när det kommer till 

aktivism från den rasideologiska miljön. En sanning som inte längre gäller. 

När vi i år redovisar aktiviteterna från NMR är det därför viktigt att komma ihåg att detta endast utgör en del av 

den aktivitet som pågår i länet. Vid sidan av NMR har både Hammerskins och nyetablerade Gym XIV kanske en 

större betydelse som fysiska grupper – samtidigt som aktivismen online utgör den största risken för våld kopplat till 

extremistiska miljöer.  
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Aktivitetsnivå sett över tid 2013 – 2022 
Utvecklingen från 2013 visar en stadig ökning av antalet aktiviteter fram till 2017 då man nådde sin 
högsta nivå. Det var också då NMR var som starkast nationellt. Även om siffrorna ökat från ifjol är 
substansen i aktiviteterna lägre under 2022 än tidigare. Till stor del beror detta på att gruppen idag bara 
består av några få aktiva.  
 

 

 

Aktivitetsslag 
Liksom tidigare år har propagandaspridning varit det klart dominerande inslaget i gruppens aktiviteter. Under 2022 

har inga offentliga aktioner genomförts. Något som förmodligen bottnar i det låga medlemsantalet. 
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Active Clubs 
Den utveckling vi ser i Värmland idag med framväxten av ett nationalistiskt gym är inte bara ett lokalt 
påhitt utan något som följer en internationell trend inspirerad av Mixed Martial Arts MMA, där träning i 
kombination med radikalnationalistisk skolning skall leda till att man blir ”starkare och farligare” som 
man skrev i inbjudan till ett event i lokalen i Deje.  

 

Bakom trenden med små lokala gym hittar vi den amerikanska vit makt-

organisationen Rise Above Movement RAM med sin frontfigur Robert Rundo som i 

slutet av 2020 introducerade begreppet ”Active Clubs”. Redan i januari 2021 

breddade man verksamheten och inkluderade ett klädmärke och en podcast. 

Målet är inte att bilda en stor internationell rörelse utan själva poängen är att 

skapa små fristående klubbar som kan bestå av enbart några få personer men att 

dessa i sin tur har kontakt via olika nätverk. En av anledningarna är att man inte vill 

dra på sig för stor uppmärksamhet samtidigt som man genom de fristående 

nätverken har möjlighet att kommunicera och samordna aktiviteter.  

Retoriken utgår från ett vit makt-perspektiv där man vill öka medvetenheten om 

”den vita rasens överlägsenhet” samtidigt som man ser sig som ett offer för teorin 

om ”The Great Replacement” och ”White Genocide” som innebär att den vita rasen står under hot. I 

programförklaringen för Active Clubs finns återupprättande av en europeisk-amerikansk kultur som vilar på kristna 

värderingar. 

 

De som står bakom rörelsen menar att vit makt-miljön fram till idag inte tillräckligt fokuserat på fysisk träning. 

Något som blir uppenbart när man ser hur Gym XIV i Deje marknadsför sin idé. Att inte vara i god fysisk form 

innebär ”ett svek mot sin vita blodslinje”. Vid utgången av 2022 gör man bedömningen att det finns active clubs i 

ett 25-tal delstater i USA samt i många av de europeiska länderna. Hur många grupper som har en verksamhet 

liknande active clubs i Sverige är svårt att veta. Gissningsvis handlar det om ett 10-tal grupper, vilket sannolikt 

kommer att öka.  

 

Behöver vi vara oroliga inför den utveckling vi ser?  

Svaret på den frågan är både ja och nej. Grupperna är i allmänhet mycket 

små och kanske lokalt enbart samlar enstaka individer. På samhällsnivå 

utgör man därför idag inget större hot. Det fria mandatet, den 

våldsamma retoriken i kombination med träning som fokuserar på kamp 

mot de man ser som fiender, kan däremot trigga till våld både från 

grupperna i sig eller från individer som tar del av träning och skolning. 

Måltavlor lokalt skulle kunna vara HBTQI-personer, invandrargrupper 

eller vänsterliberala politiker. I grundaren Robert Rundos 

framtidsperspektiv ser han dessutom möjligheten att hundratals lokala 

grupper snabbt skulle kunna samlas för den gemensamma kampen.  
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Rasideologiska miljön och riksdagsvalet 2022 
På Agera Värmland har vi länge följt den rasideologiska miljön lokalt, främst genom att följa nazistiska 
Nordiska motståndsrörelsens (NMR) egenrapporterade aktiviteter. Detta är ett av de sätt på vilka man 
kan uppskatta miljöns vitalitet och omfång. Som mått är det emellertid bristfälligt, då det inte finns 
något självklart samband mellan antal aktiviteter och miljöns egentliga styrka eller antal anhängare. Ett 
annat sätt att närma sig frågan om hur det står till med den rasideologiska miljön i Värmland är att titta 
på hur många som valde att lägga sin röst på något av de radikalnationalistiska partierna i riksdagsvalet. 
Söndagen den 11 september 2022 gick Sverige till val och bland de representerade och valbara partierna 
fanns bland annat just NMR, men också Alternativ för Sverige (AfS), båda hemmahörande på yttersta 
högerflanken. AfS räknas förvisso inte som våldsbejakande, men har nära koppling till den rasideologiska 
miljön och driver en starkt antimuslimsk politik. Genom att titta på hur dessa partier stått sig i valet får vi 
en annan typ av mått som kan vara nog så intressant som att föra statistik över NMR:s egenrapporterade 
aktiviteter.   

 

Generell tillbakagång med lokala uppsving 
Samtidigt som Sverigedemokraterna (SD) rönte framgångar erfor extremhögern en tillbakagång. AfS, som bildades 

av personer som uteslutits ur SD och lanserat sig själva som ett mer radikalt alternativ, erhöll i riksdagsvalet 2018 

20 290 röster. Detta innebar att de vid tidpunkten placerade sig som det näst största partiet utanför riksdagen, 

efter Feministiskt initiativ. I valet 2022 backade man till 16 646 röster, vilket innebar en minskning på 18%. NMR 

stannade i valet 2022 på 847 röster – en minskning med 60% sedan 2018 då man erhöll 2 106 röster. Nämnas i 

sammanhanget kan också Rasmus Paludans antimuslimska parti Stram kurs som ställde upp i valet 2022. Partiet 

hade fått stor medieexponering efter de uppmärksammade koranbränningarna, men uppnådde inte mer än 156 

röster totalt. Endast en av dessa registrerades i Värmland. Tabellen nedan illustrerar NMR och AfS:s valresultat på 

lokal nivå. Här åskådliggörs hur de två radikalnationalistiska partiernas röster fördelat sig på de värmländska 

kommunerna samt hur förändringen sett ut över tid mellan de två valen 2018 och 2022.  

 

 
                 Tabell över NMR och AfS:s valresultat i Värmland vid riksdagsvalen 2018 respektive 2022. 
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När de två partiernas erhållna röster i valet 2022 vägs samman till ett slags gemensamt mått (de två kolumnerna 

längst till höger i tabellen) kan vi konstatera att 486 värmlänningar valde att lägga sina demokratiska röster på ett 

högerextremt alternativ. Det innebär att vi lokalt i Värmland, precis som på riksnivå, ser en minskning jämfört med 

valet 2018. Fortfarande är det dock åtskilliga individer i länet som visat sig villiga att lägga sin demokratiska röst på 

ett främlingsfientligt och icke-demokratiskt parti.  

 

Fem värmländska kommuner – Filipstad, Hagfors, Hammarö, Storfors och Torsby – avviker från den nedåtgående 

trenden och uppvisar en ökning. Det är i samtliga fall AfS som står för uppgången och i diagrammet nedan 

åskådliggörs valutvecklingen i de fem kommunerna i fråga. Då det fortfarande rör sig om förhållandevis få röster är 

det naturligtvis inte möjligt att dra några alltför långtgående slutsatser. Dock kan trenden med lokala avvikelser 

från den generella tillbakagången för extrempartierna vara viktig att notera, något som diskuteras vidare nedan.   

 
Diagram över AfS:s valutveckling 2018–2022 i de värmländska kommuner där de ökat.  

 

”Möjliggörare” och ”kärnaktivister” 
Om vi väger antalet röster på de icke-demokratiska och rasideologiskt inriktade partierna mot NMR:s 

egenrapporterade aktiviteter, vårt traditionella mått på miljöns aktivitetsgrad, så landar vi i slutsatsen att den 

högerextremt orienterade värmländska väljargruppen vida överstiger den förmodade numerären som deltar i 

organiserade aktiviteter. Detta speglar en global trend där de fysiska organisationerna och mötena alltmer tappar 

betydelse och människor i stället främst organiserar sig kring enskilda sakfrågor. Även om det är relativt få individer 

som är engagerade och aktiva i organisationer som NMR och som deltar i den typ av aktiviteter vi på Agera brukar 

föra statistik över, så är de som understödjer åsikterna desto fler. Detta innebär att det finns ett glapp mellan så 

kallade ”kärnaktivister” och de som kanske skulle kunna kallas ”möjliggörare”, där den senare kategorin syftar på 

de som inte aktivt engagerar sig i aktiviteter men som delar de grundläggande värderingarna och därmed bidrar till 

att möjliggöra miljön och ideologins fortlevnad.  

 

Att det inom och i anslutning till de våldsbejakande extremistmiljöerna finns olika kategorier av aktörer är något vi 

behöver vara medvetna om inte minst i det förebyggande arbetet. Det är naturligtvis en avgörande skillnad mellan 
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att utöva sin demokratiska rättighet i ett val – där det står var och en fritt att rösta även på icke-demokratiska 

partier – och att delta i våldsamma upplopp, hets mot folkgrupp eller misshandel av oliktänkande. Icke desto 

mindre behöver vi vara medvetna om sambandet. Där det finns acceptans för extrema och icke-demokratiska 

åsikter finns också grogrund för extrema och icke-demokratiska handlingar. I lokalsamhällen där åsikterna är 

utbredda finns förutsättningar också för fortsatt spridning eftersom risken ökar att man som invånare har bekanta 

som redan hyser åsikterna.  

 

Våldsbejakande extremism har ofta beskrivits som en form av social smitta, där åsikter och värderingar förs över 

från person till person. Detta är i sig inget konstigt, då vi människor alltid påverkas av dem vi har i vår närhet. När 

det handlar om radikalisering in i våldsbejakande extremism har man ofta sett betydelsen av lokala kluster där 

individer som känner varandra och existerar i varandras närhet påverkar och inspirerar varandra. Detta gäller såväl 

inom högerextremism som andra former av extremism. Inte minst vad gäller de svenska Syrienresenärerna kunde 

konstateras att de ofta kom från samma områden och förenades av vänskaps- eller familjeband.  

 

Med det sagt har även så kallade åsiktsbärare, eller ”mögliggörare” som de kallades ovan, en funktion för miljöns 

styrka och tillväxt. Acceptansen för en viss åsikt ökar ju fler som delar den och därigenom kan en normalisering ske. 

Därmed kan också steget bli mindre till att aktivt engagera sig i miljön. När extremistiska och icke-demokratiska 

partier ökar i opinion på en plats behöver vi därför uppmärksamma detta och ställa oss frågorna ”varför just här?”, 

”varför just nu?”.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Banderoll över E18 i Karlstad 11 september 2022 
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Autonoma miljön 

Autonoma miljön är ett samlingsnamn på vänsterextrema politiska grupper som strävar efter ett stats- och klasslöst 

samhälle. De finns på den yttersta, antidemokratiska vänsterkanten och anser att dagens representativa demokrati 

inte kan användas för att åstadkomma den samhällsförändring de förespråkar. I stället anser man att makten ska 

utgå direkt från folket, utan omvägen via diverse politiska organ. Vidare anser man att hot, våld och trakasserier 

kan vara en legitim metod för att uppnå den eftersträvade samhällsordningen. Huvudsakliga måltavlor är inte 

enskilda privatpersoner utan representanter för (det kapitalistiska) samhället och statsapparaten, såsom 

internationella företag och polisen, men också individer inom vit makt-miljön. 

 
Den autonoma miljön har länge organiserat sig icke-hierarkiskt, med små grupper som sammanlänkats med 

varandra i större nätverk. Denna organisationsform var länge något som skiljde vänstermiljöerna från vit makt-

miljön med dess tydligt strukturerade och hierarkiska organisationer. Med den senaste utvecklingen inom vitmakt-

miljön har emellertid även denna kommit att anamma de autonomas sätt att organisera sig och denna tidigare 

skarpa skillnad de två miljöerna emellan har därmed minskat. Även om tydliga organisationer alltså inte varit något 

som kännetecknat autonoma miljön så finns några grupperingar som haft viktiga funktioner för miljön i ett längre 

tidsperspektiv. Här kan till exempel nämnas Antifascistisk aktion (AFA) och Revolutionära fronten (RF, upplöst 

2015). Ur ett historiskt och internationellt perspektiv kan också nämnas Röda armé-fraktionen i 1970-talets 

Tyskland och Röda brigaderna i Italien.  

 

Över tid har den autonoma miljön kommit att röra sig bort från de våldsbejakande metoderna och miljöns 

medlemmar är idag inte så aktivt våldsutövande. Aktioner handlar nu oftare om sabotage och att hänga ut 

motståndare på nätet. Säkerhetspolisen bedömer inte den autonoma miljön som ett hot mot rikets säkerhet, och 

även när det gäller risken för ensamagerande med ideologiska motiv så är det den högerextrema eller den 

våldsbejakande islamistiska miljön som utgör den största risken. Samtidigt rör vi oss i en riktning där det är troligt 

att bli allt mindre relevant med indelningar utifrån en höger-/vänsterskala alternativt politisk/religiös åskådning. I 

stället blir det vanligare med blandformer, där individer på nätet inspireras av olika miljöer och samlas runt 

specifika sakfrågor – snarare än tydliga och ideologiskt bundna organisationer – och där det gemensamma är de 

antidemokratiska och samhällsföraktande tongångarna.  
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Djurrättsaktivism 
Samtidigt som man ser att den våldsutövande delen av den autonoma miljön minskat så ser man att djurrätt och 

klimataktivism – som ofta kopplas samman med den autonoma miljön – skulle kunna komma att sätta den 

våldsbejakande delen på kartan igen.  En grundläggande idé inom rörelsen är att djur precis som människor är 

rättighetsbärare. Man menar att djur utsätts för ett systematiskt och omotiverat förtryck, där de utsätts för våld 

och övergrepp från människor, vilket innebär att deras rättigheter kontinuerligt kränks. Målet är att befria djuren 

från detta förtryck och inom den våldsbejakande delen av djurrättsrörelsen ser man våld som ett legitimt medel. 

Våldet ramas in som ett slags självförsvar, som man utövar å djurens vägnar. Synen på våld varierar emellertid inom 

miljön och medan vissa medar att endast materiella måltavlor får attackeras anser andra att även våld mot 

människor kan legitimeras. 

 

Organisationer  
Likt den autonoma miljön i övrigt organiserar sig djurrättsrörelsen främst i löst sammansatta nätverk. 
Det finns ett antal grupperingar som kan vara relevanta att känna till, även om skiljelinjerna olika 
grupper emellan kan vara otydliga och samma individer kan röra sig mellan olika grupper och utföra 
aktioner under olika beteckningar.   

 

Djurfront  
Djurfront beskriver sig själva som ”en svensk djurrättsorganisation som fokuserar på radikala aktioner och 

demonstration”.  Gruppen bildades 2017 och har bland annat riktat aktioner mot svenska lantbrukare. Man 

förespråkar inte endast att djur ska ha det bättre, utan att människor inte ska äga djur överhuvudtaget. Ett sådant 

ägande jämställs med slaveri. Det finns endast två svenska lokalgrupper, i 

Helsingborg samt Göteborg, och aktivismen tycks centrerad kring ett fåtal individer. 

Dessa har dock visat en hög – och våldsam – aktivitetsgrad, vilket innebär att de inte 

får glömmas utifrån förebyggarperspektivet.  

 

Hunt Saboteurs Sweden (HSS)  
Hunt Saboteurs grundades 1963 i England men representeras sedan 2017 i Sverige. 

Verksamheten är, under parollen ”protecting wildlife in Sweden”, fokuserad på att 

sabotera och därmed förhindra jakt. Detta görs med olika medel, till exempel genom vandalisering av jakttorn, 

genom att skrämma bort djuren och genom direkta konfrontationer med jägare. Gruppen ser våld som ett legitimt 

medel för att skydda djuren och det har vid flera tillfällen uppstått våldsamma 

situationer i konfrontationer mellan gruppens företrädare och jägare. Gruppen har 

ett våldskapital och en retorik där inga medel skys i kampen. På gruppens 

Facebooksida uppmanas jägaren att ”se dig om en extra gång över axeln, ifall du 

försöker döda ett djur”.  Under 2022 saboterade man lodjursjakten på flera håll i 

landet och gjorde motstånd mot björnjakten. Gruppen höll under året 

träningsläger, bland annat med syftet att utarbeta nya metoder för jaktsabotage. 

Man försöker också väcka opinion genom att i sina kanaler publicera texter om jakt 

och jägare och man har en kartläggande verksamhet i syfte att kunna förstöra jaktförberedelser. Man säger sig 

även ha inlett samarbeten med bland annat norska aktivister, i syfte att bli än mer effektiva i sina aktioner.  
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Djurrättsmilisen (DRM) / Animal Rights Militia ARM)  
Detta våldsbejakande djurrättsnätverk bildades i Storbritannien 1982 och finns 

representerat i Sverige sedan 1990-talet. Rörelsen använder sig av både vänsterradikala 

och våldsromantiserande referenser i sin retorik och förespråkar våld mot människor som 

ett legitimt redskap för att åstadkomma djurens befrielse. Aktivister kopplade till rörelsen 

har begått flera grova våldsbrott i Sverige, däribland mordbrand, mordhot och brott mot 

griftefriden.  

 

Ensamagerande djurrättsaktivister 
Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) skriver i en rapport om 

djurrättsaktivism att det såväl i Sverige som internationellt finns en historia av dåd 

som utförts av ensamagerande gärningspersoner – till exempel bombdåd, 

mordbränder och olaga hot. Eftersom rörelser som de ovan använder sig av ett 

våldsbejakande symbolspråk och ibland identifierar enskilda människor som legitima 

måltavlor finns förstås risken även framgent att individer i rörelsen eller dess närhet 

ska inspireras och utföra våldsdåd på eget initiativ.  

 

 
Utveckling i Värmland 2022 

Aktiviteter kopplat till den autonoma rörelsen i Värmland har under 2022 följt tidigare års mönster. Det innebär att 

vi inte ser någon egentlig verksamhet alls kopplad till miljön, även om RKU, Revolutionär Kommunistisk Ungdom 

som har vissa kopplingar till den autonoma miljön har haft enstaka aktiviteter i länet och grupper som Hunt 

Saboteurs haft sporadiska aktiviteter i länet och närområdet. Det har även rapporterats om klotter där AFA:s 

symbol förekommit vid ett tillfälle. Platser där den autonoma propagandan oftast dyker upp är på, eller i närheten 

av universitet, skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar eller unga vuxna uppehåller sig.  

 

Den autonoma miljön skiljer sig dock inte från övriga när det handlar om aktivitet på nätet vilket gör att det är svårt 

att exakt veta graden av aktivism inom länet. En del av AFA:s verksamhet handlar om att identifiera och hänga ut 

aktivister inom exempelvis NMR på nätet och eftersom värmländska aktivister finns med på deras listor har man i 

alla fall lite koll på länet.  

 

Att helt avskriva den autonoma miljön som ett hot lokalt vore dock felaktigt eftersom dess lösa struktur gör att 

man vid behov kan ställa om snabbt. Motstånd mot vargjakt är ett exempel som kan locka aktivister till länet. 
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Religiöst orienterad extremism 
 

Precis som religion i många sammanhang symboliserar fromhet och gemenskap kan det andra gånger associeras till 

våld och terror. Religionen kan – med sina ritualer och symboler – användas för att skapa sammanhållning inom en 

grupp, men också fungera som en källa till konflikt med oliktänkande. Religionen kan vara ett socialt klister mellan 

individer som bekänner sig till samma tro, men också utgöra en kil mellan oliktänkande. Många av de 

konfliktgenererande egenskaper som återfinns i vissa religiösa tolkningar tycks i grund och botten handla om 

mänskligt socialt samspel och gruppdynamik. I den religiösa vokabulären finns nämligen oändliga möjligheter att 

skapa in- och utgrupper. Detta kan användas för att förstärka skillnaderna mellan ”vi” och ”dem” och vid konflikt 

resultera i en stark demonisering av motståndarna, vilka då ses som nästintill sataniska makter. 

 

Ibland skildras vissa religioner som särskilt farliga och som signifikanta källor till våld. Våld är dock förekommande i 

alla religiösa traditioner och ingen enskild religion kan tillskrivas ensamrätt på våldsamma idéer och föreställningar. 

Innan 9/11-attackarna var kristendomen den religion som i störst utsträckning förknippades med terrorism i väst. 

Ku Klux Klan är ett välkänt exempel på rasideologiska protestantiska terroristorganisationer i USA. Ett annat 

exempel på kristen terrorism är de många attentat – i form av mordbränder, bombningar och mord – som utförts 

mot abortkliniker. Folkmordet i Rwanda 1994, där kristna utrotade andra kristna, är ett annat exempel där religiös 

retorik spelat en viktig roll.  
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I västvärlden finns idag en dominerande föreställning om att islam skulle vara en särskilt våldsgynnande religion, då 

det under de senaste decennierna främst varit den islamistiska extremismen som stått i fokus. Globalt sett rör sig 

detta om en spretig miljö präglad av såväl allianser som maktkamp olika grupper emellan. Islamiska staten (IS), al-

Qaida, al-Shabaab och Boko Haram är några av de internationellt mest välkända organisationerna. Från Sverige har 

individer under decennier rest för att delta i väpnad kamp för grupper som dessa. Det var dock under konflikterna i 

Syrien under 2010-talet som detta krigsresande ökade markant till sin omfattning och som en kriminalisering av så 

kallade ”terrorresor” skrevs in i den svenska lagboken.  

 

De flesta svenskar som reste till konflikten valde att ansluta 

till IS. De så kallade Syrienresenärerna har varit fokus för ett 

särskilt intresse och utgjort en stor utmaning för många 

västerländska samhällen, inte minst det svenska. Efter att IS 

led stora territoriella förluster och drömmen om kalifatet 

sprack har terrorattentatshotet från våldsbejakande 

islamistisk extremism sjunkit, vilket förutspås vara en 

fortsatt pågående trend (Nationellt centrum för 

terrorhotbedömning 2022). En viktig fråga handlar 

emellertid om huruvida den osäkra situationen i Syrien och 

Irak kan skapa möjligheter för IS att återigen växa sig stark. 

Även om IS idag är en skugga av sitt forna jag utgör rörelsen 

fortfarande ett betydande hot och den utgör alltjämt, 

tillsammans med al-Qaida, en viktig inspirationskälla inom 

den våldsbejakande islamistiska miljön. Pågående konflikter 

och instabilitet i Syrien och Irak hotar att återigen skapa 

förutsättningar för IS att göra ett uppsving i området i fråga. 

En annan osäkerhetsfaktor är vad som kommer hända när USA drar ner på sin närvaro i Syrien – en närvaro som av 

många betraktas som nödvändig för att hålla IS nere. 

 

Även om rörelsen idag är kraftigt försvagad så lever ideologin vidare och om praktiska och materiella 

förutsättningar ändras kan rörelsen återigen bli mer framgångsrik och till exempel resandeproblematiken blossa 

upp med förnyad styrka. IS har över tid visat en enorm kapacitet att anpassa sig till de villkor som kännetecknar den 

digitala arenan och dess användare. Denna förmåga att använda internet för att knyta till sig och kommunicera 

med anhängare är ett viktigt verktyg för att hålla rörelsen vid liv trots att man förlorat sina landområden.  

 
Konsekvenser för det värmländska lokalsamhället 
I Värmland finns ingen tidigare tradition av religiös extremism – och för 2022 inget att rapportera som avviker från 

sakernas tillstånd. Personliga nätverk är ofta av betydelse för så kallad radikalisering och rekrytering och 

avsaknaden av denna typ av lokalt förankrade sammanhang kan därför vara en trolig delförklaring till den synbart 

låga förekomsten. Till skillnad från exempelvis vår grannstad Örebro har vi befunnit oss på läsidan om 

utresandeproblematiken. Samtidigt är Värmland naturligtvis en del av det globala samhället och inte på något vis 

avskärmat från detta. Även om Värmland inte hade några kända Syrienresenärer så finns ett fåtal individer 

relaterade till denna grupp och med vaga kopplingar till värmländska kommuner.  
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Vad gäller förekomsten av åsikter och idéer är det naturligtvis svårare att uttala 

sig tvärsäkert och ett brett förebyggande och inkluderande arbete, inom såväl 

trossamfund som andra delar av lokalsamhället, är naturligtvis alltid mycket 

viktigt att upprätthålla. Den tydliga trend där radikalisering och rekrytering 

huvudsakligen sker via deltagande i sociala nätverk på digitala plattformar är en 

omständighet som innebär en ökad osäkerhetsfaktor. Den digitala trenden har 

resulterat i en uppluckring mellan globalt och lokalt. Ett extremistiskt tankegods 

är inte i samma utsträckning som tidigare beroende av lokala traditioner och 

fysisk representation på platsen, vilket innebär att det kan dyka upp även på 

oväntade platser, utan lokala fysiska nätverk. Internet kopplar samman individer 

vart de än befinner sig i världen – och gör det svårare att bedöma vart de enskilda befinner sig.   

 

I samtal om religiöst orienterad extremism är det viktigt att uppmärksamma hela kedjan av konsekvenser och inte 

enbart fokusera på isolerade ideologier, våldshandlingar och gärningspersoner. Det offentliga samtalet – och mer 

specifikt hur vi i många sammanhang kopplar samman islam med våld och terror – har i sig omfattande 

efterverkningar. Även dessa behöver vi uppmärksamma och förhålla oss till. Det har i Europa under de senaste åren 

noterats en tilltagande antimuslimsk rasism och situationen i Sverige har beskrivits som särskilt oroande. Den bild 

av islam som dominerar i väst tar sin utgångspunkt i fundamentalistiska och ofta våldsbejakande tolkningar av 

religionen, sannolikt en konsekvens av att mediala skildringar av islam alltmer kommit att handla om våld och 

terror och extremistiska organisationer som just IS och al-Qaida. Den här förenklade bilden får inflytande över den 

generella bilden av islam och den breda gruppen muslimer, som på grund av sin muslimska identitet riskerar att bli 

föremål för negativa attityder från omgivningen. Genom att uttrycka oss slarvigt kan vi även oavsiktligt sätta 

likhetstecken mellan islam och terror och därmed bidra till att misstänkliggöra muslimer som potentiella 

terrorister. 

 

Att motverka spridningen av sådana negativa attityder är angeläget i alla lokalsamhällen, som en del av värnandet 

om mänskliga rättigheter och demokrati. Det är det toleranta och inkluderande samhället som bjuder extremismen 

sämst jordmån. Utanförskap är på många sätt all extremisms grogrund, oaktat i vilken ideologisk sfär den är 

hemmahörande. I alla diskussioner om våldsbejakande religiös extremism är det viktigt att komma ihåg att 

religioner i sig inte är subjekt som kan göra saker. Det handlar alltid om människor och vad de gör med religionen – 

ofta drivna av annat än egentlig religiös övertygelse, så som maktanspråk relaterade till exempelvis ekonomiska, 

politiska eller privata intressen.  
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Svenska Syrienresenärer: Moraliska aktörer? 
I en doktorsavhandling från 2022 studerade Sara Johansson, Agera Värmland (tidigare Örebro 
universitet), utresandefenomenet utifrån en lokal svensk kontext och gjorde intervjuer med 44 personer 
som på olika sätt har påverkats av resorna till konflikten i Syrien. Det handlade om offentliga aktörer, 
boende i områden med många Syrienresenärer - och tre personer som rest för att ansluta sig till IS och 
en som rest till kurdiska YPG. Resonemangen och citaten i efterföljande text är hämtade från hennes 
avhandling och syftar till att ge en bild av Syrienresenärers egna resonemang.  

 
Det kan ibland framkomma synpunkter om att det skulle vara 

kontroversiellt att lyssna på och ge röst åt individer som begått 

handlingar som av majoriteten bedöms moraliskt förkastliga. För att 

arbeta med och förebygga ett fenomen behöver man emellertid förstå 

dess grunder och genom att låta exempelvis personer som anslutit till 

rörelser som Islamiska staten formulera sina motiv och argument 

öppnas en rad dörrar som annars förblivit stängda. Individers egna 

röster är viktiga för att förstå och förebygga att människor anammar 

våldsamma tolkningar av till exempel islam. Vi behöver, för att uttrycka 

oss med antropologen Scott Atrans ord, vara öppna för att tala med 

”fienden”.  

 

De fyra intervjuade Syrienresenärerna uppvisar många gemensamma 

drag med varandra. De överensstämmer i stort också med det vi vet om 

de totalt cirka 300 individer som reste till konfliktområdena i Syrien och 

Irak mellan 2012 och 2016. De var unga män, tidigare inbäddade i en 

västerländsk ungdomskultur, ibland med bakgrund i kriminella sammanhang och med inslag av psykisk ohälsa. 

Religionen hade de funnit i sena ungdomsåren.  

 

Individer som omfamnar en våldsam tolkning av islam och ansluter sig till en rörelse som IS har oftast sociala band 

till någon som redan är involverad i miljön i fråga. Det är med andra ord sällan radikaliseringen ägt rum i moskén. I 

de intervjuade Syrienresenärernas berättelser dominerar beskrivningar av kamratpåverkan och social interaktion i 

de privata, informella nätverken.  

 

Resenärerna beskrev sig själva som religiöst motiverade och i deras berättelser var det ofta religiöst genomsyrade 

föreställningar som utgjorde argument för deras handlingar. Deras förståelse av konflikterna och konfliktområdena 

utgick således från en religiös referensram och de uttryckte en önskan att få leva i ett kalifat, alternativt erhålla 

martyrskap och absolution genom att dö för islam. Även om religiösa argument ofta lyftes fram så fanns också 

strukturella förhållanden och tillvaron i väst med i deras berättelser.  
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Kampen mellan det goda och det onda 
Islamiska staten har beskrivits som ondskan i vår tid och som grymhetens ansikte. Är det möjligt att de personer 

som anslöt sig till rörelsen betraktade sig som godhetens förkämpar och drevs av moraliska drivkrafter? Kan våld 

tolkas och begripliggöras på ett sätt som 

rättfärdigar det? Utifrån de intervjuade 

Syrienresenärernas berättelser är svaret på 

frågan ja, och följande text är ämnad att 

synliggöra deras argumentation och visa på 

deras verklighetsbeskrivningar.   

 

Bland individer som anslutit till IS och 

liknande rörelser finns som regel en slags 

”ramberättelse” ur vilken man hämtar sina 

argument och mot vilken man tar spjärn 

när man förklarar sina handlingar. Denna 

ramberättelse beskriver relationen mellan 

västvärlden och den muslimska världen. 

Synen på världen som försatt i ett tillstånd av krig mellan gott och ont, ett ”kosmiskt krig”, är inte på något sätt är 

unik för rörelser med islamistiska förtecken. Tvärtom är det regel snarare än undantag att detta utgör ett centralt 

narrativ inom våldsbejakande extremistiska miljöer. 

  

Medan diskussionerna i väst ofta tenderar att associera islam med våld och terror uttrycker de intervjuade 

Syrienresenärerna upplevelsen att det är västvärlden som är våldsbejakande. Väst har i deras tycke tillskansat sig 

en global definitionsrätt och skapat sig ett våldsmonopol där man kan diktera vem som är terrorist och vems våld 

som är legitimt – med kontentan att muslimen alltid är terrorist och västerlänningen befriare. För resenärerna 

utgör väst roten till det våld och armod de säger sig se drabba oskyldiga människor i Mellanöstern. Man beskriver 

en marginalisering av islam och muslimer med långtgående rötter och refererar såväl till kolonialismen som till hur 

”kriget mot islam” intensifierades efter terrorattackerna i USA 11 september 2001. Inom de extremistiska miljöerna 

finns konspirationsteorier som ifrågasätter att muslimer låg bakom de ödesdigra attackerna och hävdar att det var 

USA som själva iscensatte attackerna utifrån politiska syften och som ett led i kriget mot muslimerna. ”Om en stat 

vill ha mer kontroll, då gäller det att de skapar en bov. För att kunna kontrollera dig vid flygen, kunna reglera 

samtalen, internetflödet […] Jag tror inte för fem öre att muslimer lyckas göra en sådan stor aktion mot USA”, säger 

Isak som tillbringade en period hos IS innan kalifatets utropande.  

 

När man på detta sätt betraktar västvärlden som den våldsbejakande parten framstår det egna våldet som ett slags 

självförsvar. Det handlar om att vinna återupprättelse, utkräva hämnd och ta tillbaka något man berövats. ”Man får 

skylla sig själv eller hur? Det är väl ingen som blir förvånad om man ser någon hoppa in i lejonburen på zoo och bita 

lejonet i halsen om lejonet sedan äter upp honom... Skulle folk bli förvånade? Nej, han får skylla sig själv, det är 

logiskt”, skriver Daniel, IS-medlem, i ett sms skickat från kalifatet. Han menar med detta att Sverige tillsammans 

med andra västerländska nationer lägger sig i saker de inte har att göra med och som en följd av det behöver räkna 

med konsekvenser.  
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Det ”moraliska våldets” byggstenar 
Vi människor har generellt ett inre motstånd mot att bruka våld mot, eller rentav döda, andra människor. De 

Syrienresenärer som intervjuats i avhandlingen utgör inte nödvändigtvis ett undantag från detta. De är alla noga 

med att beskriva sig själva som personer som ogillar våld och betraktar det som ett nödvändigt ont. ”Jag hoppas 

alla kan leva i fred med varandra, men man måste sluta vara med i världsmaffian som rånar länder och dödar dess 

folk”, menar Daniel och syftar återigen på att det är västvärlden (med hans ord ”världsmaffian”) som tvingar fram 

de våldsamma lösningarna. I Syrienresenärernas berättelser framkommer tydligt hur de tillämpar vissa strategier 

för att dels avdramatisera, dels legitimera egna våldshandlingar. 

 

Syrienresenärerna beskriver en slags ”heliga värden”, för vilka de är beredda att kringgå sina sedvanliga principer 

och göra stora personliga uppoffringar. För religiöst 

orienterade extremister kan religionen utgöra det heliga 

värdet, för högerextremister kan föreställningen om 

”nationen” eller ”folket” fylla motsvarande funktion. De 

intervjuade Syrienresenärerna beskriver flera moraliska 

syften med vilka de legitimerar sina handlingar. Det kan till 

exempel röra sig om teologiska argument som att man som 

muslim ska slåss för att implementera Guds lag överallt. Det 

är bland annat denna övertygelse som gör Elias, en av de 

intervjuade resenärerna, ambivalent i sina sympatier för IS. 

Enligt honom har rörelsen svikit sitt ursprungliga ideal, att 

sprida islam, och i stället kommit att fokusera på våld och 

dödande, så att våldet blivit ett mål i sig. Den 

våldsglorifierande IS-propagandan bidrar till att människor 

kan glömma de egentliga anledningarna till att de är där, 

menar han.  

 

Vid sidan av religionen lyfts även humanitära drivkrafter fram. Det handlar då om att stå upp mot orättvisor och 

skydda den lokala civilbefolkningen från lidande under den syriska regimen. När jag ber Daniel, som vid våra 

kontakter alltså fortfarande befann sig på IS:s territorium, berätta om sitt beslut att resa till Syrien och ansluta till 

rörelsen skriver han: 

 

Googla “crimes of Bashar al Assad”. Kolla hur mycket människor han dödar varje dag, han och Ryssland. Någon 

måste göra något tycker du inte det…? Detta var igår när ett 40-tal dödades. Medan du skrattade hemma och 

käkade pizza så händer detta. Islam säger att en muslim måste stå emot förtryck och försvara svaga, fattiga och de 

som inte kan ta hand om sig själva. 

 

Bifogat i meddelandet är två foton. Det ena föreställer två döda kroppar, en vuxen man och ett spädbarn, sida vid 

sida på marken bland resterna av en raserad byggnad. Båda är täckta av ett tjockt lager damm. På det andra fotot, 

av allt att döma taget på samma plats, sticker en naken fot upp ur rasmassorna.  

 

För att skapa en hjälte behövs en skurk. Beskrivningar av motståndaren har därför en viktig funktion för att 

framhäva den egna moralen. I religiösa extremistiska miljöer är fienden ”den teologiske andre”, helt enkelt den 
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som ”tror fel”. Inom högerextrema miljöer talar man i stället om ”rasfrämlingen” eller ”rasfienden”. När 

Syrienresenärerna med IS-koppling talar om sina motståndare syftar de på den syriske diktatorn Bashar al-Assad, 

västvärlden, kurder eller shiamuslimer. När de talar om dessa grupper uttrycker de indirekt även en bild av sig 

själva, genom att markera vad de inte är. Själva är de riktiga muslimer, till skillnad från till exempel kurder eller 

shiamuslimer, som de betraktar som avfällingar från religionen. ”Det är mycket shia bland kurder, och det agerar 

mot islam. Shia är det värsta hotet mot islam”, säger Elias och fortsätter: ”De enda jag skulle kunna åka ner och 

döda direkt, det är shia”.  

 

Fienden avhumaniseras och beskrivs som ”något annat”, som ”inte riktigt en människa”. Därmed blir det lättare att 

rikta våldsamma och kränkande handlingar mot denne. Adam, som stridit mot IS tillsammans med de kurdiska 

miliserna, beskriver hur denna avhumaniseringsprocess underlättade för honom att döda IS-medlemmar i strid: 

Det blir ju som hat inombords. När man verkligen hatade en annan människa, då var det… då tänkte jag inte en 

sekund ens, när jag sköt dem. Alltså… jag blev som en robot, som jag sa till dig. Det fanns inga känslor kvar. Jag såg 

inte dem som människor. 

 

När fienden ständigt beskrivs som värre – genom att dennes våld skildras som grövre och i avsaknad av det 

moraliska syfte man själv handlar utifrån – bidrar detta till en relativisering av det egna våldet. Skulden förskjuts 

helt och hållet till fienden. Som exempel kan extremistiskt våld med islamistiska förtecken av sina utförare 

legitimeras med hänvisningar till historiska övergrepp och konflikter där väst marginaliserat och behandlat 

muslimer illa. Upplevelsen av en sådan 

gemensam historia av utsatthet kan svetsa en 

grupp samman och förstärka aggressionen 

gentemot den utpekade förövaren. Detta har IS 

varit mycket skickliga i att använda för att 

mobilisera anhängare. Isak beskriver rörelsens 

intåg på den globala arena som ”en känsla av 

äntligen ära tillbaka”. IS ingav vid denna 

tidpunkt ett hopp i vissa muslimer, däribland 

Isak, som under en lång tid upplevt sig 

förtryckta och nedvärderade. 

 

 

 

 

Pragmatism och en (snedvriden) känsla för moral 
IS-medlemmar har ofta porträtterats som särdeles blodtörstiga och våldsamma. I denna text har vi tittat på 

Syrienresenärers egna resonemang och mot vilka argument de lutar sig i sina ställningstaganden och handlingar. 

Åsikter och sympatier uppstår inte ett vakuum utan tvärtom i en kontext – som individuella eller kollektiva 

lösningar på upplevda problem, utifrån de resurser man har till sitt förfogande. 

Syrienresenärerna kom ofta från sociala grupper med erfarenhet av olika former av strukturella problem, såsom 

rasism och socioekonomisk utsatthet. Detta är inte i sig tillräckligt för att förklara deras val och handlingar, men det 

har betydelse.  
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Upplevelser och erfarenheter formar mänskligt beteende, vilket innebär att det vi kallar radikalisering har en såväl 

pragmatisk som emotionell – och även moralisk – grund. Det finns som regel en underliggande logik i individers 

handlande. Individer som upplevt sig utestängda och exkluderade tenderar att söka ett sammanhang där de får 

tillträde och gemenskap. Individer som upplevt sig marginaliserade och erfarit känslor av underlägsenhet tenderar 

att söka omvandla dessa känslor till något annat – att söka revansch och upprättelse. 

   

En specialpedagog yrkesverksam i ett ”särskilt utsatt område” från vilket många reste för att ansluta till IS beskriver 

tillvaron i området som utformad på ett sätt som gör individer mer benägna att hitta egna lösningar för att få ett 

drägligt liv. Han menar att såväl IS som organiserad kriminalitet är alternativ som av många upplevs mer realistiska 

än den ”vanliga” vägen. ”Rekryterarna målar upp guld och gröna skogar. Och det är klart, vad är mitt alternativ? 

Att leva på soc och aldrig kunna unna mig nånting i hela mitt liv? Eller åka ner och bli martyr?”, säger han. 

  

Människor måste kunna leva tillfredsställande liv, det vill säga ha möjligheter att skapa sig en fungerande tillvaro 

och leva sina liv med självrespekt, bland annat genom att få respekt från andra och därigenom få självbilden 

positivt bekräftad av omgivningen. 

Den som känner sig förödmjukad 

och dominerad söker gärna ett 

sammanhang som erbjuder 

möjligheten att positionera sig som 

hämnare och hjälte, något som låtit 

sig göras hos rörelser som IS. Det 

handlar alltså delvis om 

allmänmänskliga behov, vars 

lösningar ibland tar sig extrema 

uttryck. Genom att uppmärksamma 

vilka behov individer på väg in i 

radikalisering bär på går det att 

söka lösningar på hur man kan 

tillgodose dessa på andra vägar och 

därmed minska den extremistiska 

miljöns lockelse. 

  

Vetskapen att individer som ansluter till rörelser som IS ofta agerar utifrån en stark, om än snedvriden, känsla för 

rätt och fel, särskiljer dem från andra kategorier av kriminella som sysslar med icke ideologiskt driven brottslighet. 

Deras moraliska övertygelse ursäktar inte deras handlingar men är något vi behöver ha i åtanke när vi har med dem 

att göra. Att det vi talar om som radikalisering oftast har en såväl pragmatisk som moralisk grund är viktigt för oss 

att minnas – även om deras moral kan vara en annan än vår. Det går att förstå deras handlingar – vilket inte är 

detsamma som att acceptera, ge bifall eller legitimera. Att förstå ett problems grundorsaker och bakomliggande 

förklaringar är däremot alltid en del av att finna lösningen. Genom att avhålla oss från att omedelbart avfärda 

individer i våldsbejakande extremistiska miljöer som aparta och irrationella våldsromantiker och fanatiker gör vi det 

lättare att upptäcka den bakomliggande logiken. Där finns nyckeln till att utforma åtgärder som kan minska 

incitamenten för att en individ överhuvudtaget ska attraheras till en våldsbejakande extremistisk rörelse eller 

ideologi.  
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Ensamvargen/Den ensamagerande 

När Säkerhetspolisen gör sina hot och 
riskanalyser kopplat till våldsbejakande 
extremism är det den ensamagerande 
gärningsmannen med Islamistiska eller 
radikalnationalistiska motiv som anses 
utgöra den största risken för attentat i 
Sverige. 
 
Under 2022 har vi tvingats notera flera 
attacker utförda av ensamagerande 
gärningspersoner. Inte minst dådet under 
Almedalsveckan i Visby. 
Hat, hot konspirationer, accelerationism och 

andra drivkrafter blir till ett extremistiskt smörgåsbord för den ensamagerande som fritt kan plocka delar 
och bygga en egen ideologi. En ideologi som inte bara blir svår att förstå utan också svår att förutse. 
 

Kriterier för Ensamagerande 
Begreppet ensamagerande dyker allt oftare upp i samband med hot och riskbedömningar kopplat till 

våldsbejakande extremism. Dessvärre är inte begreppet vanligt bara i teorin utan det har också kommit att 

dominera vålds- och terrordåd som går att koppla till våldsbejakande extremism. 

Bland de som aktivt arbetar med frågor kopplat till VBE talar man idag om Composite extremism eller Sammansatt 

extremism. Eller i vardagligt tal Salad bar extremism och extremistiskt smörgåsbord. Innebörden är att de 

ideologiska ramverken blir allt otydligare och därmed också gränsen mellan våldsbejakande och icke 

våldsbejakande extremism. Denna ideologiska uppluckring ställer högre krav på oss som arbetar förebyggande och 

upptäckande eftersom signalerna blir svårare att tyda. 

 

Ett av kriterierna för den ensamagerande är att personen saknar organisatorisk hemvist och oftast agerar ensam i 

de fall där våldshandlingar utförs. Att betrakta hen som ensam är däremot att dra felaktiga slutsatser. Oftast finner 

dessa personer sin näring och sitt sociala sammanhang på internets hatsidor och extrema sajter. När det görs 

personutredningar efter en attack blir det ofta tydligt att det finns en ideologisk tillhörighet som ligger till grund för, 

eller i alla fall har påverkat handlingen men att också andra drivkrafter finns med i vågskålen.  

Det som komplicerar bilden och som gör det förebyggande arbetet svårare är det som ovan beskrevs som 

sammansatt extremism. Om attacker och terrordåd tidigare var ideologiskt eller religiöst motiverade, finner vi idag 

en rad komponenter som inverkar och som sammantaget leder fram till en våldshandling. Förutom ideologi eller 

övertygelse kan eget mående, personliga trauman, konspirationsteorier och tryck från utomstående vara faktorer 

som kanske inte var för sig är skäl nog för en attack men som sammansatt leder fram till beslutet att agera.  

 

Radikaliseringen online har de senaste åren ökat där ett av de allvarliga problemen är att man använder sig av 

online-spelens chattfunktioner för att radikalisera och rekrytera. Ett faktum som gör att allt yngre personer utsätts 

för extremistisk propaganda. 

Bild: Sveriges Radio 
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Vem är den ensamagerande gärningspersonen? 
Det är naturligtvis omöjligt att helt svara på den frågan, vilket 

också understryker svårigheterna i arbetet kopplat till denna 

problematik.   

Kunskapen ökar hela tiden och utifrån det som är känt kan vi 

idag bättre beskriva vem den ensamagerande kan vara. 

Viktigt i sammanhanget är dock att påpeka att det handlar 

om generaliseringar och att en punktlista som den här nedan 

aldrig får ersätta det verkliga arbetet på individnivå. 

 

 

• Kraftig överrepresentation av män. Enligt siffror från forskning i USA är 98% män 

• Radikaliseringen sker oftast via internet som bidrar till att skapa en ”ekokammare” med en förvrängd 

världsbild. Anonyma chattsidor och spelsajter är platser där rekrytering sker. 

• Gärningspersoner med religiösa motiv har oftare en eftergymnasial utbildning än högernationalister som 

ofta är lågutbildade   

• Lever isolerat, många gånger med sociala svårigheter och/eller psykisk ohälsa 

• Tidigare trauma och våld i nära relation samt mobbning ökar risken 

• Stark känsla av motvilja som grundar sig i upplevda orättvisor 

• Finns ofta en koppling mellan individ och val av måltavla. Ex skola eller arbetsplats 

• Svår att förutse även om man i efterhand kan se att varningssignalerna fanns. 

• Ett dåd utlöses ofta av en akut personlig händelse/kris 

 

⚈ Personen är fristående från en organisation  
och agerar inte på uppdrag av någon annan 
än sig själv 

⚈ Dådet är i förväg planerat till skillnad mot 
t.ex. ett vansinnesdåd som plötsligt kan 
inträffa 

⚈ Motivet till dådet grundas ofta i ideologi 
eller religion och handlar inte om 
egenintresse eller materiell vinning 
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Även om den ensamagerande är osynlig för omgivningen innan 

ett attentat inträffar visar nästan alltid efterföljande utredningar 

på en rad händelser och varningstecken som med rätt kunskap 

och fungerande samarbeten borde lett till åtgärder. I arbetet att 

förebygga våld från ensamma gärningsmän är därför just 

samarbete på lokal nivå mellan skola, socialen, polis och andra 

viktiga aktörer värdefullt. För att det ska fungera vid en kris är det 

också viktigt att dessa samarbeten etablerats i förväg. 

 

Med de händelser som inträffade under 2022 i minnet i 

kombination med den utveckling vi ser idag med den 

konspirationsdrivna bilden av Sverige utomlands och en 

radikalnationalistisk rörelse som blir alltmer fragmenterad finns 

en uppenbar risk att hoten från ensamagerande kommer att öka 

framöver. 

 

 

 

Internet - extremismens nya vardagsrum 
En trend som blivit tydlig de senaste åren är att de våldsbejakande extremistiska miljöerna i allt större 
utsträckning flyttat ut på nätet och olika digitala plattformar. Detta är inte anmärkningsvärt i sig utan 
följer den allmänna tendens där människor över lag spenderar alltmer av sina liv uppkopplade – vi 
umgås, uträttar ärenden och inhämtar information digitalt. Både högerextrema grupperingar och 
våldsbejakande islamistiska rörelser som till exempel Islamiska staten och Boko Haram har framgångsrikt 
använt sig av internet och sociala medier för att sprida sin propaganda och aktivt locka till sig nya 
anhängare.  
 
Internet har kraftigt utvidgat möjligheten för extremistiska organisationer och aktörer att nå ut till barn 
och unga. De flesta västerländska ungdomar från 13 år och uppåt har idag tillgång till internet och en 
profil i någon av alla de nätbaserade sociala gemenskaper som finns. Extremistiska miljöers närvaro på 
internet innebär att barn och ungdomar idag är mer exponerade för våldsbejakande innehåll på internet, 
och mer tillgängliga för aktiva inom miljöerna som vill etablera direktkontakt.  
 

Radikalisering och rekrytering online 
Då ungdomar utgör en huvudsaklig målgrupp när extremistiska organisationer vill sprida sina ideologier följer 

rekryterare efter ungdomar till de senaste och mest populära apparna och digitala rummen. På sistone har 

spelvärlden och olika chattforum kopplade till onlinespel varit flitigt förekommande i diskussioner kring 

nätradikalisering. När en företrädare för en extremistisk organisation eller miljö söker upp ungdomar är de ofta 

skickliga på att erbjuda ungdomarna det de längtar efter och behöver, vilket kan vara gemenskap, trygghet eller 

enkla och tydliga svar på komplexa frågor.  
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En omständighet som kan möjliggöra och förstärka 

radikaliseringsprocesser på nätet är uppkomsten av så 

kallade ”digitala ekokammare”. När människor interagerar 

enbart med likasinnade är sannolikheten större att de ska 

anta extrema åsikter, då konkurrerande perspektiv inte 

tillförs och extrema åsikter inte motsägs. Också hur 

internet i sig är uppbyggt får olika konsekvenser. Många 

digitala plattformar är uppbyggda så att algoritmer 

individualiserar det personliga flödet genom att lämna 

förslag på liknande innehåll. Detta innebär att när du väl 

varit inne på sidor med extremistiskt innehåll så är 

sannolikheten stor att du kommer få upp mer liknande 

innehåll i ditt flöde och därigenom utsättas för ytterligare 

påverkan.  

 

Det är svårare idag att vid en direkt anblick känna igen ett extremistiskt budskap. Uppenbara och allmänt kända 

symboler, som till exempel hakkorset, är förvisso fortfarande en del av vitmakt-miljöns arsenal, men används 

alltmer sällan då de är alltför lätta att känna igen. Propaganda förpackas ofta på ett sätt som inte alltid är helt 

enkelt att genomskåda för ett otränat öga. Humor är ofta ett viktigt redskap i spridandet av extremistisk 

propaganda. Memes är en sammansättning av bild och text, avsedda att underhålla. Humorn bidrar till att 

framställa budskapet som mer rumsrent och ofarligt än det egentligen är. Memes får ofta stor spridning då de lätt 

delas vidare – och med humorn som alibi kan man sprida allt råare budskap.  

 

Desinformation och selektivt presenterade fakta är andra viktiga byggstenar för att sälja in den egna världsbilden 

och verklighetsbeskrivningen. Konspirationsteorier är förklaringsmodeller utan vetenskaplig förankring som 

framförs för att svartmåla och skuldbelägga andra grupper för tillståndet i världen. 

 

  
 

 

 

Illustration: Tomas Cartoon Movement 
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Konsekvenser för det förebyggande arbetet 
Att extremistmiljöerna idag huvudsakligen verkar på digitala plattformar gör det svårare att arbeta såväl 

förebyggande som direkt med problematiken.  Dels har gränserna mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande 

luckrats upp och blivit mer svävande. Dels är det heller inte säkert att den individ som dragits in i en våldsbejakande 

miljö själv upplever att den är del av en sådan, då det är relativt lätt att hamna där utan att det varit planerat eller 

medvetet. Det är inte längre uppenbart att någon har de här åsikterna. Detta sammantaget gör det naturligtvis 

svårare både att upptäcka enskilda individer och förebygga. Det är därför viktigt att vi ständigt försöker vara 

följsamma och anpassa oss till den utveckling som sker och finner sätt att se signaler i tid även om radikalisering 

idag sker mer i det dolda, framför en datorskärm bakom en stängd dörr. 

  

Det räcker idag med en smartphone med internetuppkoppling för att en individ ska vara nåbar oaktat plats och 

tidpunkt. Om det förr krävdes att människor fysiskt träffades för att de skulle interagera med och påverka varandra, 

så kan dessa begränsningar idag betraktas om upphävda. Unga som börjat interagera med extremistiska budskap 

och individer kan nu nås till och med när de sitter hemma vid middagsbordet med familjen. Det går därför att tala 

om en uppluckring mellan så kallade trygga och osäkra zoner, där man utsätts för de radikala budskapen mer 

frekvent än tidigare eftersom interaktionen inte längre begränsas i tid och rum till fysiska träffar. 

  

Att extremistisk propaganda ofta uppträder i form av memes och konspirationsteorier gör medie- och 

informationskunnighet till viktiga inslag i det allra tidigaste förebyggande arbetet. Tack vare internets hastighet och 

räckvidd kan konspirationsteorier idag få en enorm spridning och vi behöver därför räkna med att de allra flesta 

barn vid åtminstone något tillfälle kommer att komma i kontakt med konspirationsteorier av något slag. Unga 

behöver därför vara rustade med en förmåga att förhålla sig kritiskt och reflexivt till budskap de möter online. För 

detta behövs kunskapsförsörjning såväl från skolans håll som från hemmet. Föräldrar, lärare och andra nära vuxna 

har en viktig uppgift i att förhålla sig engagerade, intresserade och aktiva i förhållande till sina barn och ungdomars 

nätvanor och förstå hur den digitala världen fungerar. Det handlar dels om att kunna fånga upp om barnet själv 

kommer med frågor och funderingar, dels om att intressera sig för barns internetvanor och vara medveten om vad 

de gör och ser på nätet.  

 

 
Bild: Yevgenia Nayberg 
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Förflyttningen ut på internet har förvisso förstärkt extremismen som ett globalt fenomen, men den har också 

understrukit sambandet mellan lokalt och globalt. Händelser i andra delar av världen får verkningar och 

konsekvenser i lokalsamhällen i helt andra delar av världen. På detta var Syrienkonflikterna och den stora mängden 

konfliktresenärer inte minst från Sverige ett tydligt exempel. Omvärldsbevakning är av stor vikt för att vi i det 

förebyggande arbetet ska förstå hur olika händelser i världen tolkas av och påverkar våra ungdomar. De digitala 

plattformarna erbjuder oändliga möjligheter att koppla samman människor vart än de befinner sig i världen. Även 

om majoriteten av de attentat vi sett i västvärlden troligtvis varit självinitierade och inspirationsdrivna, så tyder det 

mesta på att gärningspersonerna själva uppfattar sig på detta sätt, som en del i en större virtuell gemenskap, 

förenade av en gemensam kamp (Nationellt centrum för terrorhotbedömning 2022). 

  

Även om vi ser att internet och gaming communities är platser som utnyttjas av extremistiska organisationer för att 

locka nya anhängare så är naturligtvis vare sig internet eller spelvärlden i sig av ondo. Det finns mycket som är 

positivt med deltagande i sociala medier och gaming. Det kan innebära gemenskap, kreativitet, underhållning och 

kunskapsutveckling. Våldsamma tolkningar av internetbaserade budskap uppkommer sällan som isolerade 

fenomen. Individers tolkning av extremistiska budskap online påverkas av deras egen sociala verklighet utanför 

skärmen. Inte sällan finns faktorer i det ”vanliga livet” som gör dem mer mottagliga för anammandet av våldsamma 

idéer och handlingar. Det kan handla om att individen lever med starka känslor av utanförskap, kämpar med 

psykisk ohälsa eller traumatiska upplevelser av olika slag – eller att man redan är del av en social kontext som i 

någon mån accepterar och stöder våldsamma handlingar och/eller hatiska attityder mot olika sociala grupper. 

Tillvaron off- och online betraktas mest förtjänstfullt som två dimensioner tätt sammanflätade och samspelande 

med varandra, snarare än att de skulle fungera som två helt isolerade sfärer oberoende av varandra. För att fånga 

upp de tidiga signalerna behöver vi se till denna helhet och vara uppmärksamma på det större mönstret. 
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Agera Värmlands arbete mot våldsbejakande extremism 2022 
Bärande komponenter i Agera Värmlands samordnande uppdrag i arbetet mot våldsbejakande 
extremism handlar om kunskapsspridning, handledning av professionella samt på senare år även individ- 
och anhörigstöd.  För att bättre förstå vad detta arbete innebär i praktiken intervjuas här Lars Stiernelöf 
av sin kollega Sara Johansson. 

 
Lars Stiernelöf, länssamordnare mot våldsbejakande 
extremism  
Kan du berätta lite om de uppdrag som kommer in till 
Agera?  
- Uppdrag kommer in från olika håll. Det kan röra sig om önskemål från 

anhöriga, polisen eller socialtjänsten. Oftast är det skolan som hör av sig. 

Det brukar handla om elever som uttryckt sig kränkande mot andra 

elever med rasistiska eller andra extremistiska undertoner och man 

känner att man inte har verktyg att hantera detta på ett bra sätt. Därför 

vänder man sig till oss.  

 
- Det handlar ofta främst om två olika saker man vill. Dels att vi kommer 

och utbildar personalen brett, en kunskapshöjning om VBE-miljöerna, 

trender och bemötande. Den andra delen handlar om att man önskar 

mer konkret handledning i det aktuella ärendet. Här kan vi se en 

förändring över tid. När vi började vårt arbete hörde skolorna av sig och meddelade att ”nu har vi problem, kom 

och lös det åt oss”. Detta transformerades över tid till en mer aktiv och självständig inställning där frågan var: ”vi 

har det här problemet, hur ska vi göra?”. Idag har vi glädjande kommit så långt att vi allt oftare får höra att ”vi hade 

det här problemet, så här gjorde vi”. Detta speglar den kunskapshöjning som skett ute i länet.   

 
- Vid konkret handledning i ett ärende möter vi och pratar med ett arbetslag, elevhälsa eller undervisande lärare, 

går igenom vad är det för problematik man möter och lägger upp en plan för hur man ska arbeta. Detta kan se ut 

på olika vis. Oftast, om vi kommer in tidigt i processen, handlar det om att försöka bygga på det som redan fungerar 

– att arbeta med det positiva och inte fokusera så mycket på den direkta problematiken. Genom att stärka det som 

är bra kan man ofta hitta ett sätt att komma vidare.  

 
- Ibland, när problematiken gått längre och är tydligt relaterad till våldsbejakande extremism, behöver man hitta ett 

annat angreppssätt. Oftast försöker vi främst att stärka den personal som finns på plats så att de själva kan arbeta 

med frågan över tid, snarare än att vi själva går in direkt i ett ärende. Detta kan förvisso ske ibland, men då vi 

endast finns på plats under en begränsad, kortare tid är vinningen störst om den ordinarie personalen kan rustas. 

De kan på ett helt annat sätt jobba långsiktigt, vilket ger bättre resultat i allmänhet.    

 

mailto:info@ageravarmland.se


 

 
 

AGERA Värmland – Ett Värmland för alla  

Säterivägen 7  I  653 41 Karlstad  I  054-18 05 80  I  info@ageravarmland.se  I  ageravarmland.se  I  facebook.com/ageravarmland 

 

36 

 

 
 

Hur kan ett ärende se ut – och hur lägger man upp det praktiska arbetet? 
- För ett tag sen hade vi ett ganska intensivt ärende som kom in via socialtjänsten. Det handlade om en kille som 

var familjehemsplacerad och där det bedömdes finnas en stor risk för att han skulle begå någon form av ideologiskt 

motiverat våldsattentat. Han pratade om detta och hade även kontakter i miljön. Vi kopplades in tillsammans med 

polis och jobbade väldigt intensivt med ärendet tillsammans med både polis och socialtjänst. Jag hade kontakt 

direkt med familjehemmet medan polis och socialtjänst höll sig i bakgrunden och anpassade sina insatser utifrån 

dagsformen på den här killen. Det var ett väldigt bra sätt att jobba då alla tre inblandade aktörer var väldigt lyhörda 

för varandra och stöttade varandras insatser på ett positivt sätt. Vid funderingar på eventuella ingripanden 

rådfrågade till exempel polisen först Agera för att få input kring om tidpunkten var rätt och vilka konsekvenserna 

kunde tänkas bli. Tillsammans kunde vi diskutera olika vägar, hotbilder och eventuella nackdelar med att polisen 

gick in. Utan det samarbetet hade det varit betydligt svårare för polisen att göra sådana bedömningar.  

 
- Vi har möjlighet att finnas med ”inne” i ärendet på ett sätt som är svårt för myndigheter. Som 

civilsamhällesorganisation har vi lägre tröskel in och kan få information som är viktig för hur ärendet ska utvecklas, 

vad nästa steg ska bli. Eftersom vi inte ägnar oss åt myndighetsutövning upplevs vi inte som ett hot utan kan i 

stället fungera som ett stöd, i det här fallet för såväl familjehemmet som killen i fråga. Sedan kunde vi utifrån det 

gemensamma arbetet med polis och socialtjänst deskalera situationen och sänka hotnivån – och motivera den här 

killen, som mådde psykiskt dåligt, till att börja jobba med sig själv.  
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Vilken typ av stöd brukar anhöriga vara i behov av? 
- Egentligen två olika delar. Dels stöd och handledning i hur man ska kommunicera med sin anhörige, dels stöd bara 

för sin egen del för att orka med situationen. Att ha en anhörig, till exempel ett barn, som är involverat i 

våldsbejakande extremism är ofta behäftat med stark skuld och skam. Man känner ofta att man inte kan prata om 

det med vänner och därför är det mycket vanligt att man som anhörig kan känna sig väldigt ensam. Då känns det 

ofta väldigt skönt att få prata med någon som förstår den sits man sitter i.  

 
Vi på Agera kopplas ofta in i ett skede då den närstående är mitt inne i ett engagemang och därmed själv inte är 

nåbar för oss. Det spännande med anhörigarbete är hur det trots detta visat sig få effekter även för den aktive. 

Även utan att vi har direkt kontakt med denne så är det mer regel än undantag att engagemanget minskar, som en 

följd av att till exempel föräldrarna fått nya verktyg att hantera relationen. Det är vanligt att man som förälder, i ren 

välvilja, tjatar för mycket, ligger på – eller rentav förskjuter sitt barn. Det är vanligt att ha svårt för att diskutera så 

här laddade frågor och att hamna i affekt. Där kan vi ge stöd så att man kan bemöta sin närstående på ett sätt som 

är både sakligt, smart och lyhört.  

 
Vad kan du säga om utvecklingen i Värmland över tid?  
- Utifrån den utveckling vi sett kommer individ- och anhörigärenden 

sannolikt att etableras på en högre nivå och ta alltmer plats och utrymme 

i vår verksamhet framöver. Där har vi sett en ökning den senaste tiden.  

 
- Annars ser vi att frågorna kring skolattacker varit väldigt på tapeten det 

senaste året. Detta är förstås en följd av att vi haft flera 

uppmärksammade attacker under kort tid i Sverige, vilket förstås 

resulterat i att skolorna nu är medvetna om den problematiken på ett 

annat sätt än tidigare. En stor del av vår utbildningsverksamhet har under 

det senaste året därför handlat om förebyggande arbete mot 

skolattacker. Här ska understrykas att vi inte ägnar oss åt utbildningar i 

PDV (”pågående dödligt våld”), det vill säga hur man ska agera under 

pågående attack, utan jobbar med att ge personalen verktyg att angripa 

problematiken långt tidigare. Mycket fokus hamnar då på bemötande, att 

känna igen signaler och skapa trygga miljöer. Helt centralt blir då att se 

och uppmärksamma elever och bygga tillit och respekt med eleverna på skolan.  

 
- Ytterligare en sak som bör lyftas vad gäller den senaste tidens utveckling handlar om internet. Att 

extremistmiljöerna i stor utsträckning flyttat ut i olika digitala forum medför större utmaningar för oss som arbetar 

kring frågorna. Som en konsekvens av att frågorna svävar runt på nätet mer otydligt idag är det inte lika lätt att 

urskilja vem som är våldsbejakande. Individer som rör sig i digitala extremistiska gemenskaper behöver inte ens 

själva betrakta sig som del av en sådan miljö. Detta gör det förstås än svårare att identifiera enskilda individerna 

och kunna arbeta förebyggande med dem. En förändring är också att det drabbar andra grupper idag än tidigare. 

Om det förr var mer tydligt att det var främst de utåtagerande som triggades av våld och att det ska hända saker, så 

är det idag kanske oftare de som är lite tillbakadragna, som inte utmärker sig lika mycket och som har svårt med 

det sociala samspelet.  
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Hur tror du frågorna kommer utvecklas lokalt i Värmland framöver?  
- Vi kommer sannolikt se allt mindre av stora fysiskt 

etablerade organisationer. Dessa kommer ersättas av 

små mer lokala nätverk som i sin tur är 

sammankopplade med andra aktivister både nationellt 

och internationellt över nätet. Här ser vi en utveckling 

som är centrerad kring små lokala grupper – så kallade 

”active clubs” – som har stort fokus på kampsport och 

träning, men också ideologisk skolning. Dessa grupper 

är löst sammansatta men har kopplingar till såväl den 

rasideologiska miljön i en bredare bemärkelse som 

andra active clubs.  

 

 

  

AGERA Värmland

ageravarmland.se
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Slutord 
 
I årets rapport konstaterar vi att styrkeförhållandena mellan de olika våldsbejakande miljöerna inte 
förändrats i förhållande till tidigare år. För Värmlands del handlar det nästan uteslutande om aktivitet 
från den radikalnationalistiska miljön. Vi ser också att det pågår ett viktigt skifte i hur man organiserar sig 
där alltmer idag handlar om självradikalisering, internetbaserade nätverk och små lokala grupper utan 
central styrning. 
 

Förslag för framtiden 
 

Våldsbejakande extremism är global till sitt uttryck men lokal i handling, detta skapar behov av en väl fungerande 

samordning och en gemensam målbild för alla som är berörda av frågan.  

 

För att vara relevant som aktör i arbetet mot våldsbejakande extremism är det viktigt att noga följa utvecklingen 

inom fältet och vara uppdaterat utifrån aktuell forskning och praxis. I Värmland har vi hittat en unik 

samarbetsmodell som är viktig att både behålla och utveckla. 

 

• En väl sammanhållen strategi Lokalt – Regionalt – Nationellt  
Under de år vi arbetat med regional samordning i länet har vi sett en rad fördelar med vårt sätt att möta frågan. 

Två viktiga komponenter för att lyckas i arbetet kring våldsbejakande extremism är dels ett aktivt arbete med lokala 

lägesbilder, dels en långsiktig och sammanhållen strategi. Genom vår regionala verksamhet utgör vi en brygga 

mellan det lokala och det nationella perspektivet som ökat möjligheten att arbeta både långsiktigt och metodiskt. 

Vi ser därför vikten av en fortsatt utveckling av arbetet med en väl sammanhållen strategi lokalt – regionalt – 

nationellt. 

 

• En uppdaterad kunskap kring de hot vi står inför 
Idag utgör inte den organiserade aktivismen det stora hotet. I stället handlar det om ensamma personer som 

radikaliseras online eller små fristående grupper som hålls samman i flyktiga nätverk. Detta ställer helt nya krav på 

det förebyggande arbetet och på de samarbeten som finns på lokal nivå mellan organisationer och myndigheter 

som möter dessa individer i sin yrkesutövning. Genom att på bred front utbilda kring de nya hoten ökar förmågan 

att upptäcka och hantera de varningssignaler som nästan alltid finns kring personer som kan komma att utgöra en 

fara för sig själv och andra. 

 

• Helhetslösning till stöd för individer och anhöriga 
Vid sidan av det förebyggande arbetet ute i våra kommuner är det viktigt att här och nu kunna erbjuda stöd i 

vardagen för den som behöver. Ett väl fungerande arbete kopplat till avhopp och stöd till anhöriga är därför 

avgörande för att göra skillnad på riktigt. Kombinationen av snabba insatser, professionellt bemötande och 

resursmässig uthållighet som inbegriper personal, kunskap och ekonomi gör att de flesta kommuner i landet kan ha 

svårt att klara de utmaningar som stöd till närstående och avhoppararbete innebär. Vi ser därför att en nationell 

strategi för avhopparverksamhet som gör att den enskilda kommunen känner trygghet i att snabbt starta ett arbete 

när behov uppstår är en viktig fråga för framtiden. 
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Rapportförfattare  

Sara Johansson Analytiker 

Lars Stiernelöf, Samordnare 

 

 

Vårt arbete möjliggörs med bidrag från Center mot Våldsbejakande Extremism, CVE. 
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