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Inledning 
Våldsbejakande extremism är et samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer 
som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för at uppnå 
et ideologiskt mål. En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen 

• individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och 

• betraktas som våldsbejakande genom at de utifrån denna förespråkar, främjar, 
eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarlig brotslighet 

• för at uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfatandet eller 
myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från at utöva sina grundlags-
fästa fri- och rätigheter 

Säkerhetspolisen följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige: 

• Den högerextrema miljön, tidigare kallad vit makt-miljön. 

• Den vänsterextrema miljön, tidigare kallad autonoma miljön. 

• Den våldsbejakande islamistiska miljön 

Centrum mot våldsbejakade extremism (CVE) är et nationellt center inom Brotsförebyg-
gande rådet (Brå) som bland annat har i uppgift at främja utvecklingen av förebyggande 
arbete och at verka för högre grad av samordning. Vidare har CVE et uppdrag at ge 
behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet 
hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism. Budskapet från nationell 
nivå är at det i kommunerna bör fnnas kunskap, handlingsberedskap och aktuella läges-
bilder gällande VBE. Mot bakgrund av deta har föreliggande lägesbild och aktivitetsplan 
tagits fram, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2020-06-01 § 140. 

Beredningsgruppen för trygghet och brotsförebyggande har varit möjliggörare för 
arbetsgruppsbildande, har löpande tagit del av återrapporteringar av arbetets fortskrid-
ning, samt efter förankring godkänt aktivitetsplanen. Kommunstyrelsen har informerats 
om planen 2022-03-14. 
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Omvärld 
Säkerhetspolisens årsbok 2021 
Enligt SÄPO kommer hotet i första hand från våldsbejakande högerextremism och vålds-
bejakande islamism, men hotet bedöms vara föränderligt. Våldsbejakande extremister har 
till stor del fytat ut på digitala platformar som skapar mötesplatser för radikalisering, 
rekrytering och planering. Utvecklingen inom den våldsbejakande extremismen i Sverige, 
at virtuella gemenskaper i allt högre grad ersäter de fysiska, följer utvecklingen globalt. 
Enligt SÄPO atraheras allt fer unga framförallt av den nätbaserade högerextre¬mismen. 

De traditionella organisationerna blir mindre relevanta i förhållande till sakfrågor som olika 
individer brinner för, och får även mindre bety¬delse i förhållande till de brot som individer 
begår, enligt SÄPO. Det är inte nödvändigtvis de som tillhör en specifk organisation som är 
mest benägna at begå brot vilket gör at det är svårt at hita hoten och individerna. 

SÄPO ser en utveckling där allt fer sympatiserar med våldsbejakande extremisters ide-
ologi, och allt fer atraheras av deras propaganda. De senaste åren är det i första hand 
individer som agerat på egen hand, eller tillsammans med yterligare någon, som utfört 
atentat i västvärlden. Flertalet av dessa har befunnit sig i utkanten av extremist¬miljöer-
na, men de har utgåt från samma narrativ och gemenskaper som både formar hat och 
försvarar använ¬dandet av våld för at förändra samhällsordningen. 

I fera fall har SÄPO set en koppling mellan psykisk ohälsa och motagligheten för pro-
pa¬ganda. Vidare at det är allt yngre personer som tar del av våldsbejakande budskap och 
instruktioner kring hur vapen och sprängmedel kan tillverkas. Enligt SÄPO ser de i infor-
mationsfödet fer unga tonåringar som utrycker at de mår dåligt, refererar till terro-
rister och olika typer av atentat och utrycker sin vilja at ”göra något”. De senaste årens 
utveckling visar at antalet minderåriga i Sverige som både har avsikt och förmåga at 
delta i högerextremistiskt terrorrelaterad brotslighet förefaller öka. Utvecklingen drivs 
på av radikaliseringen på digitala platformar. 

Sociala medier har enligt SÄPO de senaste åren kommit at bli den kanske främsta plat-
formen för våldsbejakande extre¬mister, som fytat delar av den fysiska verksamheten till 
digitala platformar. De gör det möjligt för våldsbejakande extremister at radikalisera och 
rekrytera, men också at uppmana till brotsliga aktiviteter och planera brot. Dessutom 
kan de digitala platformarna användas för at bygga gemenskap. 

SÄPO konstaterar at et fertal aktörer inom den våldsbejakande extremis¬men har kopp-
lingar till den organiserade brotsligheten. Kopplingarna består framför allt av de meto-
der som används, både set till brotslighet, men även set till hur och vilka de rekryterar. 
Både den våldsbejakande extremismen och den grovt organiserade brotsligheten göds av 
utanförskap i samhället och lyckas atrahera samma unga målgrupp som inte upplever at 
de har någon framtid. När de väl har slagit in på en väg, vare sig det handlar om extremism 
eller kriminalitet, så sker en ganska snabb radikaliseringsprocess där våld blir en rationell 
lösning på problem, enligt SÄPO. 

Vidare gör SÄPO och Polisen bedömningen at i vissa områden har extremister och krimi-
nella aktörer et stort infytande med et alternativt system för ekonomi och rätskipning, 
och där det råder andra normer än i det svenska samhället i övrigt. En utveckling som 
SÄPO ser är at aktörer i dessa miljöer gåt från at bara verka illegalt till at nu allt mer 
sammanfätas med legala strukturer. Det tar sit utryck både genom at kriminella lik-
som extremister använder företag för at kunna bedriva illegal verksamhet och samtidigt 
uppräthålla en vit fasad, men även genom et större visat intresse för den lokala politiken. 
At dessa aktörer börjar intressera sig för det lokala näringslivet eller den lokala politiken 
tyder på at de börjar vilja ta kontroll över dessa ytor. 

Enligt SÄPO kan det på sikt mindre relevant at dela in extremistmiljöer på en vänster- eller 
högerskala, eller utifrån religiös och politisk åskådning, då de som utrycker et hot mot sam-
hällsföreträdare snarare är antidemokratiska och samhällsföraktande än våldsbejakande. 
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Nationellt centrum för terrorhotbedömning (nct) – 
helårsbedömning 2022 
Det sammantagna terrorhotet mot Sverige utgör et förhöjt hot (3) på en femgradig skala 
enligt NCT:s helårsbedömning, vilket innebär en bedömning at terroratentat kan ske 
under 2022. 

Det strategiska terrorhotet utgörs enligt NCT sammantaget av atentatshot, rekrytering och 
radikalisering samt fnansiering av våldsbejakande extremism och terrorism. Terrorhotet 
från de våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige utgörs huvudsakligen av den stödverk-
samhet som engagerar aktörerna snarare än at falla inom ramen för konkreta atentatshot. 

Av helårsbedömningen för 2022 framgår bl a följande: 

• Terroratentatshotet mot Sverige under 2022 kommer främst från aktörer som 
motiveras av en våldsbejakande högerextremistisk eller en våldsbejakande islamis-
tisk ideologi. Antalet aktörer med motivation, avsikt och förmåga at genomföra et 
atentat under 2022. I de fall terroratentat genomförs kommer det troligen utfö-
ras av en ensamutförande gärningsperson eller möjligen av en mindre grupp. 

• Det är i virtuella gemenskaper på digitala platformar som ensamutförande gär-
ningspersoner har funnit en ideologisk kontext som sannolikt drivit dem till at 
utveckla atentatsavsikt. Troligen har de festa atentaten varit självinitierade och 
inspirationsdrivna. Majoriteten av individerna uppfatar dock sannolikt sig själva 
som en del i en större virtuell gemenskap baserat på en gemensam kamp. 

• I Sverige kan noteras en trolig uppåtgående trend under senare år gällande terrorat-
tentatshotet från individer som anammar en våldsbejakande högerextremistisk ideolo-
gi. Troligen kommer denna trend at stabiliseras, alternativt möjligen öka, under 2022. 

• Våldsbejakande extremistgrupper har sannolikt utnytjat den oro och isolering som 
uppståt i samhället till följd av hanteringen av covid-19 pandemin till at sprida ide-
ologiska narrativ och desinformation i syfte at främja polarisering, radikalisering 
och rekrytera fer sympatisörer. Pandemins efekter i termer av social isolering, 
ökad internetanvändning jämte en ökad spridning av konspirationsteorier har san-
nolikt gynnat radikalisering till våldsbejakande extremistmiljöer. Sannolikt är deta 
utmaningar som kommer bestå och påverka tillväxten till våldsbejakande extremist-
miljöer under 2022. 

• De senaste åren har det sket en ökning av antalet minderåriga individer i Sverige 
med avsikt och förmåga at delta i våldsbejakande högerextremistisk verksamhet 
och terrorism. Sannolikt kommer deta at fortgå under 2022. En utveckling med 
sjunkande åldrar hos våldsbejakande högerextremistiska individer som inspireras 
av terrorbudskap på internet kan möjligen medföra at fer atentat utförs vid plat-
ser i närområden som har relevans för dessa individer. 

• Et antal individer som varit anslutna till Daesh i Syrien har återvänt under 2021, och 
yterligare et antal svenska konfiktresenärer kan komma at återvända till Sverige 
under 2022. Sannolikt kommer dessa individers påverkan på terrorhotet mot Sveri-
ge under året, inklusive på miljöns tillväxt genom radikaliserande och rekryterande 
verksamhet, at vara begränsad. 

• Det fnns våldsbejakande extremister i Sverige som vill resa till Ukraina i syfte at an-
sluta sig till stridigheterna. Det är emellertid tveksamt at kriget i Ukraina kommer 
ha en signifkant påverkan på terrorhotet mot Sverige under bedömningsperioden. 
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Lokal lägesbild 
Under hösten 2021 har en arbetsgrupp bestående av representanter från olika kommuna-
la förvaltningar, Luleå lokaltrafk, Lulebo och Polisen arbetat med at kartlägga riskbilden 
vad gäller förekomst av våldsbejakande extremistmiljöer i Luleå kommun. Kartläggningen 
har genomförts med stöd av skriften ”Handledning och rekommendationer för at ta fram 
lokal lägesbild och handlingsplan”, vilken togs fram av dåvarande Nationella samordnaren 
mot våldsbejakande extremism och som av CVE fortfarande lyfts fram som gällande re-
kommendationer för det lokala arbetet. 

Förekomst av extremistmiljöer 
Den kartläggning som gjorts visar inte på någon hög förekomst av eller stora problem 
med våldsbejakande extremistiska miljöer i Luleå kommun. Det som generellt har inrap-
porterats är förekomst av fygblad, afschering och kloter som främst kan kopplas till 
sympatier med högerextrem extremistmiljö. Kartläggningen visar vidare at vissa verk-
samheter som arbetar nära invånarna ute i samhället upplever at det är vanligt at stöta 
på personer med olika ytringar som tyder på sympatier med den högerextremistiska 
miljön. Vidare at det emellanåt förekommer situationer som tyder på förekomst av he-
derskultur, vilket kan utgöra en del av en riskbild kopplat till extrema åsikter och handling-
ar inom den våldsbejakande islamistiska miljön. 

Den samlade bilden är at utåtriktade aktiviteter inom den högerextrema miljön set till en 
etårscykel ökar under våren, at det ökar vid särskilda manifestationer för jämlikhet (ex-
empelvis Pride) samt at det ökar under et valår. Den vänsterextrema miljön ger sig oftast 
till känna som en reaktion på utåtriktade aktiviteter inom den högerextrema miljön, såsom 
vid parader och demonstrationer. 

Informationssäkerhetsavdelningen har genomfört intervjuer med politiker och tjänste-
personer för at bilda sig en uppfatning rörande förekomst av utsathet för hot och hat. 
Intervjuerna om hot och hat samt om samtalsklimatet är inte kopplade till olika våldsbeja-
kande extremistiska miljöer, men förekomst av hot och hat samt hur samtalsklimatet ser 
ut kan utgöra en del av riskbilden vad gäller extrema åsikter och handlingar. Enligt Infor-
mationssäkerhetsavdelningen ger intervjuerna bilden av at hot och hat har blivit allt mer 
normaliserat i takt med et allt hårdare samtalsklimat. Risk fnns at beslutsfatande och 
myndighetsutövning på olika nivåer påverkas. 
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Kunskap och utbildningsbehov 
Av kartläggningen framgår at det generellt är svårt at veta vad som kan ha kopplingar till 
en våldsbejakande extremistmiljö. I den fysiska miljön är vissa tecken uppenbara, såsom 
hakkors, men det fnns en uppsjö av olika symboler som dessutom är under ständig för-
ändring. Den samlade bilden är at tecken på sympatier med en högerextrem miljö är mer 
vanligt än tecken på sympatier med de övriga extremistmiljöerna, vilket dels bekräftar 
NCT:s bild av at högerextrema miljöer i hög grad synliggör sin närvaro och sina aktivi-
teter, dels at det kan fnnas et kunskapsglapp när det gäller at veta vad man ser. Deta 
gäller såväl tecken i den fysiska miljön som i sociala situationer där det sker möten med 
kommunens invånare i olika sammanhang. 

För at öka förmågan at arbeta förebyggande och förmågan at arbeta förhindrande, d 
v s med insatser och åtgärder som riktas mot personer som befnner sig i våldsbejakan-
de extremistmiljöer, visar kartläggningen at främst grundskoleverksamheten och vissa 
verksamheter inom socialförvaltningen respektive arbetsmarknadsförvaltningen signale-
rar behov av utbildning. 

Verksamheter som jobbar med fastigheter upplever också et visst behov av mer kunskap, 
främst kopplat till symboler som klotras/afscheras på fastigheter, i syfte at kunna bidra 
till en lägesbild över eventuell förekomst av sympatier med extremistmiljöer. 

Rutiner 
På kommunövergripande nivå fnns inga rutiner som tydliggör arbetet mot våldsbejakan-
de extremism från centralt håll, exempelvis vad gäller kommunens samordnare mot vålds-
bejakande extremism och samverkan med interna och externa parter. Det fnns heller inga 
rutiner för at uppräthålla en aktuell lägesbild och aktivitetsplan. 

I deta sammanhang bör det dock nämnas at kommunen har infört metoden ”Efektiv 
samordning för trygghet” (EST) vilken bygger på at tillsammans med Polisen och Lulebo 
löpande arbeta med och analysera lägesbilder utifrån et antal givna indikatorer som har 
betydelse för trygghet. Lägesbilderna tas fram med hjälp av at olika verksamheter rap-
porterar händelser/iaktagelser. I viss mån kan EST-rutinerna komma at kunna fånga upp 
signaler som berör VBE-området. 

Socialförvaltningen har en framtagen rutin; Socialförvaltningens rutin mot våldsbeja-
kande extremism (2020-03-26). Rutinen förklarar vad våldsbejakande extremism är samt 
redogör för signaler som kan utgöra tecken på risk för radikalisering samt vilka kontakter 
som kan respektive ska tas om oro uppstår, inklusive identiferade signaler som kan utgöra 
risk för rekrytering. Enligt kartläggningen är rutinen inte tillräckligt implementerad och 
känd i socialförvaltningens verksamheter. Därtill har socialförvaltningen rutiner för olika 
typer av individärenden vilka kan aktualiseras såväl när det gäller signaler om våldsbeja-
kande extremism som annan problematik. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen och dess skolor fnns rutiner avseende orosan-
mälningar, vilket är av betydelse exempelvis när det gäller förutsätningar för samverkan 
mellan skola, socialförvaltningen och polis kring barn som är eller kan vara i riskzon. 

Vad gäller kultur- och fritidsförvaltningen bedömer de at det fnns rutiner som täcker et 
förebyggande arbete i förhållande till risker, exempelvis för at uthyrning av lokaler och 
bidrag inte ska gå till icke-demokratiska aktörer. 

I övrigt kan det nämnas at det i vissa verksamheter som själva inte har behov av egna ru-
tiner har behov av at veta till vem eller vilka man kan vända sig om man ser några tecken 
som föranleder oro.  
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Organisation, roll- och ansvarsfördelning samt samverkan 
Det fnns ingen särskild organisering för arbetet mot våldsbejakande extremism. Luleå 
kommun har en samordnare mot våldsbejakande extremism med placering på kommunst-
aben. Rollen är en del i tjänsten som strateg med inriktning mot demokratiutveckling där 
det även ingår en roll som brotsförebyggande samordnare. Vad som ingår i rollen som 
samordnare mot våldsbejakande extremism fnns inte nedtecknat och är inte tydliggjord. 
Det är heller inte tydliggjort gentemot övriga delar av den kommunala organisationen och 
relevanta samverkansparter at det fnns en samordnare och vilken roll denne har. Sanno-
likt saknas kunskap i verksamheterna om at kommunen har en samordnare i dessa frågor 
förutom hos vissa enskilda personer. 

En samverkansorganisation med representanter för olika förvaltningar och polis har 
etablerats inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen (2020-2023). Det 
är inte tydligt utalat at denna organisation även ska omfata et förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism. Strukturen innebär bl a et kontaktnät och regelbundna 
möten med chefer i kommunens olika förvaltningar samt polisen i vad som kallas Bered-
ningsgrupp. Beredningsgruppen har mandat at tillsäta arbetsgrupper för at analysera 
orsaker och genomföra insatser riktat mot lokala problembilder, bland annat utifrån den 
information som kommer in via EST. Arbetet mot våldsbejakande extremism skulle kunna 
utgöra en del av deta övergripande brotsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet 
i kommunen. 

Uppföljning och återkoppling 
I dagsläget saknas et strukturerat och samlat arbete på området, så även vad gäller upp-
följning inom såväl tjänstepersonsorganisationen som till politisk nivå. Rekommendationen 
från CVE är at en lägesbild bör tas fram och hållas aktuell över tid. Vidare at en plan för 
arbetet tas fram och hålls aktuell med hänsyn till den lokala lägesbilden och eventuella för-
ändringar. Deta är den första lägesbild som tagits fram i Luleå kommun och därmed fnns 
ännu inte några rutiner för uppföljning och återkoppling av lägesbild och aktivitetsplan. 
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Aktivitetsplan 
Aktivitet Syfte Tidplan Ansvarig 

Tydliggör samordnarens roll och 
skapa kännedom om funktionen 
hos förvaltningar och relevanta 
externa samverkansparter 

Öka förmåga at samordna fö-
rebyggande och förhindrande 
arbete 

Vt 2022 Kommunstaben 

Integrera arbetet mot våldsbe-
jakande extremism i kommunens 
övriga brotsförebyggande arbete 

Öka förmåga at samordna fö-
rebyggande och förhindrande 
arbete 

Vt 2022 Kommunstaben, i 
samverkan genom 
Beredningsgrup-
pen 

Etablera et rutinmässigt arbets-
sät för at hålla lägesbild och akti-
vitetsplan aktuell över tid, inklusi-
ve uppföljning och återkoppling 

Skapa och ajourhålla underlag 
för at möjliggöra et efektivt 
arbete i förhållande till lokala 
problembilder och orsaker 

Vt 2022 Kommunstaben, i 
samverkan genom 
Beredningsgrup-
pen och med Amf 

Inventera vilka personalkatego-
rier som bedöms ha störst behov 
av riktade utbildningsinsatser 

Skapa underlag för vilka verk-
samheter som ska erbjudas 
utbildning 

Vt 2022 Kommunstaben, i 
samverkan genom 
Beredningsgrup-
pen och med Amf 

Genomföra grundläggande utbild-
ning för personal 

Öka verksamheters förmåga 
at upptäcka risksignaler och 
vid behov vidta ändamålsenliga 
åtgärder 

Ht 2022 
– Vt 
2023 

Kommunstaben, 
i samverkan med 
de förvaltningar 
som har personal 
i behov av utbild-
ning 

Ta fram et symbollexikon över 
våldsbejakande extremistiska bud-
skap och kommunicera deta med 
relevanta verksamheter 

Öka förmåga at upptäcka 
förekomst av våldsbejakande 
extremistiska budskap 

Ht 2022 Kommunstaben 

Revidera och implementera social-
förvaltningens rutin mot våldsbe-
jakande extremism 

Öka förmåga at upptäcka 
risksignaler och säkerställa 
ändamålsenliga åtgärder vid 
behov 

2022 Socialförvaltning-
en 

Se över och vid behov revidera 
riktlinjer och rutiner av betydelse 
för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism (exem-
pelvis rutiner för orosanmälan, 
utbyte av information med polis, 
lokaluthyrning o s v) 

Säkerställa et ändamålsenligt 
arbete (som en del i det före-
byggande arbetet mot våldsbe-
jakande extremism) 

2022 Socialförvalt-
ningen, Barn- och 
utbildningsför-
valtningen, Kul-
tur- och fritids-
förvaltningen, 
Arbetsmarknads-
förvaltningen 

Se över behov av kommunöver-
gripande riktlinjer/rutiner för 
kommunens arbete mot våldsbe-
jakande extremism 

Tydliggöra kommunens arbete 
för at förebygga och förhindra 
våldsbejakande extremism 

2022 Kommunstaben 
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