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Sammanfattning rekommendationer
Rekommendation 1: Ur ett större samhällsperspektiv är det lokala arbetet mot våldsbejakande
extremism väsentligt. Dock bör beteckningen kunskapshus ses över, då den kan vara
missvisande och inte preciserar arbetets innehåll och art.
Rekommendation 2: Det finns en spänning mellan de sociopolitiska och säkerhetspolitiska
perspektiven i arbetet mot våldsbejakande extremism. Tillsammans med andra involverade
aktörer bör kunskapshusen grundligt reflektera över hur en preventionsmodell som balanserar
dessa båda perspektiv implementeras.
Rekommendation 3: En utredning av gränsdragningen mellan extrema åsikter och stöd till
ideologiskt motiverade våldsaktiviteter bör göras, samt av hur denna gränsdragning kan och
bör implementeras på olika nivåer av det preventiva arbetet.
Rekommendation 4: Kunskapshus som saknar samverkansteam där alla viktiga funktioner
ingår bör samarbeta för att etablera sådana. Sådant samarbete bör inkludera polisen, präglas
av korta informationskedjor och bör vara av ömsesidigt värde för samtliga parter.
Rekommendation 5: Bättre fungerande kommunikationskedjor mellan kunskapshusen och
Säkerhetspolisen bör etableras. Vilket slag av kommunikation som kommunen och
Säkerhetspolisen kan och bör ha bör tydliggöras och utredas vidare.
Rekommendation 6: För att säkerställa det långsiktiga arbetet mot våldsbejakande extremism
samt hänsyn till riskerna för de kommunala samordnarna och medborgarnas rättssäkerhet bör
lägesbilder av våldsbejakande extremism inte vara alltför individfokuserade.
Rekommendation 7: Så länge kvaliteten på deras verksamhet kan säkerställas bör idéburna
organisationer engageras för att komplettera kommunernas arbete för att främja demokratin
och arbetet mot våldsbejakande extremism. Kunskapshusen bör informera om och ha nära
kontakter med Rädda Barnens Orostelefon.
Rekommendation 8: Kontakterna med psykiatrin bör utvecklas. Dessa ska kunna aktiveras i
akuta situationer, även om psykiatrin inte behöver vara en del av kunskapshusen i samma
omfattning som polisen och socialtjänsten.
Rekommendation 9: Sekretesslagstiftningen kring informationsdelning bör utredas,
förtydligas och i vissa fall förenklas.
Rekommendation 10: Mer resurser bör satsas på nationella och internationella
forskningsinsatser. En samordning och övertänkt struktur för förmedling och implementering
av forskningsresultat bör göras, så att dessa resultat sprids till och kommer nytta i kommuner,
socialtjänst, skola och andra verksamheter.
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1. Uppdraget att utvärdera kunskapshusen
Bakgrund
Den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
(fortsättningsvis kallad Nationella samordnaren) gav den 27 oktober 2016 Högskolan Dalarna
i uppdrag att utvärdera pilotverksamheten vid kunskapshusen i Örebro, Göteborg, Borlänge
och Stockholm. Föreliggande utvärdering har genomförts under tiden 27/10 2016 till 15/9
2017. Arbetet har genomförts av professor Liselotte Frisk, docent Tomas Axelson,
universitetslektor Torsten Hylén och professor Jonas Stier. Som projektledare har Liselotte
Frisk fungerat. En muntlig avrapportering av utvärderingens preliminära resultat har gjorts
under Almedalsveckan, 5 juli 2017.

Den Nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism
I juni 2014 tillsatte regeringen en Nationell samordnare med uppdraget att samordna arbetet
med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism på nationell och lokal nivå. Den
Nationella samordnarens uppgift blev att:
 stärka och stödja samverkan i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism på nationell och lokal nivå,
 inrätta en referensgrupp för kunskaps- och informationsutbyte,
 stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism lokalt, och
 genomföra riktade utbildningsinsatser.1
I ett tilläggsdirektiv 2015 fick Nationella samordnaren ett utökat uppdrag och skulle:
 förbättra stödet till anhöriga,
 utreda förutsättningarna för en pilotverksamhet med en nationell stödtelefon,
 ta fram och initiera genomförandet av en sammanhållen strategi för arbetet med att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism,
 uppmuntra till insatser för individer som vill lämna våldsbejakande extremistiska
rörelser, och
 inrätta ett nätverk av experter.2
Den 13 augusti 2015 beslutade regeringen att Nationella samordnaren skulle ge en etablerad
frivilligorganisation i uppdrag att genomföra en pilotverksamhet med en nationell stödtelefon
dit bland annat anhöriga, kommuner och organisationer kan vända sig för att få information,
råd och stöd.3 Denna så kallade stödtelefon lanserades november 2015 under huvudmannaskap av Röda Korset. Uppdraget gavs till en etablerad frivilligorganisation, fristående från
statliga, regionala och lokala myndigheter, med tanke på att förtroendet för myndigheter

1

Regeringskansliet (2014a).
Regeringskansliet (2015a).
3
Regeringskansliet (2015b).
2
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antogs kunde vara lågt hos vissa inom den tänkta målgruppen.4 Sedan 1 februari 2017 är den
nationella stödtelefonen placerad hos Rädda Barnen, med namnet Orostelefonen.
Den 2 juni 2016 förlängdes Nationella samordnarens uppdrag till januari 2018. Enligt
tilläggsdirektiven 2016:43 ska Nationella samordnaren:









vidareutveckla och fördjupa det kunskapsbaserade förebyggande arbetet,
fortsätta pilotverksamheten med en nationell stödtelefon för information, råd och stöd
om våldsbejakande extremism,
var sjätte månad ta fram underlag om den lokala utvecklingen av det förebyggande
arbetet mot våldsbejakande extremism i samverkan med berörda myndigheter i
referensgruppen och Sveriges Kommuner och Landsting,
bistå myndigheter, kommuner, organisationer och trossamfund med expertkunskap i
arbetet mot våldsbejakande extremism,
utveckla de expertnätverk som har inrättats och bidra till att stärka och utveckla
konkreta insatser och relevant nationell och internationell forskning om
våldsbejakande extremism, och
analysera och föreslå hur det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism bör
samordnas och organiseras nationellt från och med januari 2018.5

Kunskapshusen
I november 2015 beslutade Nationella samordnaren att tillsammans med pilotkommunerna
Örebro, Göteborg, Borlänge och Stockholm inrätta kommunala kunskapshus för att värna
demokratin mot våldsbejakande miljöer. Dessa kommuner skiljer sig avseende såväl storlek
som typen av förekommande våldsbejakande extremism, vilket ger ett brett underlag för hur
olika kommuner med varierande lokala kontexter förebygger våldsbejakande extremism.
Specifik kunskap om skilda arbetssätt och metoder kan således genereras.
Kunskapshusen är snarare en samordningsfunktion än en fysisk byggnad och förvaltas och
organiseras av respektive kommun. Utifrån kommunernas unika behov är kunskapshusens
syfte att utveckla kommunernas och regionernas resursanvändning för att stärka det lokala
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Kunskapshusen ska fungera som en
modell för hur lokalt arbete mot våldsbejakande extremism kan utformas. De är också tänkta
att fungera som en ingång till kommunen i frågor om våldsbejakande extremism och ska bidra
i samordningen av kommunernas stöd till individer som vill lämna våldsbejakande miljöer
4

Regeringen initierade under hösten 2016 en utvärdering av verksamhetens första år, då omkring 150 samtal
besvarats av telefonen. I utvärderingen kritiserades verksamheten för bristande rutiner gällande hur samtalen
skulle lotsas vidare, hur information skulle föras vidare till Säkerhetspolisen och Polismyndigheten, att det inte
säkerställts att personalen som besvarade samtalen hade tillräckliga kunskaper, otydlig kommunikation och
ansvarsfördelning mellan Nationella samordnaren och uppdragstagaren, otillräcklig marknadsföring och tekniska
problem. Enligt denna utvärdering har Nationella samordnaren och Röda Korset haft skilda uppfattningar om
stödtelefonens syfte. Uppdraget har inte heller varit helt förankrat inom Röda Korset, vilket försvårat
implementeringen. Utvärderingen bedömer dock att det finns behov av en nationell stödtelefon
(Regeringskansliet 2016b).
5
Regeringskansliet (2016:43).
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liksom stödja anhöriga. De ska även bedriva demokratifrämjande arbete via medborgardialoger, temadagar, ungdoms- och föreningsverksamhet, föräldramöten etc.

Syfte och frågeställningar
Projektets övergripande syfte är att utvärdera kunskapshusen i pilotkommunerna Örebro,
Göteborg, Borlänge och Stockholm. Med utgångspunkt från verksamheternas uppdrag och
erfarenheterna hos deras personal ska fokus läggas på såväl de utmaningar som de lärdomar
och möjligheter som pilotverksamheten har synliggjort.
Utvärderingen har tagit fasta på de riktlinjer som är grunden för kunskapshusens arbete och
inriktning. Utvärderingsgruppen utgick vid intervjuer med nyckelaktörer från en frågelista där
fem teman adresserades. Dessa var (1) hur det specifika kunskapshuset är uppbyggt och
placerat i den kommunala organisationen, (2) hur det egna expertteamet såg ut liksom hur den
egna kunskapsbanken byggts upp och hanterats, (3) den lokala problembilden gällande
våldsbejakande extremism och vilka åtgärder som satts in, (4) hur koordinationen,
samordningen och gränsdragningen har sett ut gentemot polis, socialtjänst och hälso- och
sjukvård, liksom annat tvärsektoriellt samarbete inom kommunen, samt (5) vilka hinder
respektive framgångsfaktorer som kunnat erfaras.
Utvärderingen avser besvara följande övergripande frågor:
- Vilka likheter och skillnader går att urskilja i de olika kunskapshusens verksamhet?
- Vilka generella utmaningar går att identifiera?
- Vilka generella framgångsfaktorer går att identifiera?
- Hur kan arbetet mot våldsbejakande extremism förbättras?

Utgångspunkter, ansats, genomförande och etiska överväganden
Utgångspunkter
Kunskapshusens verksamhet analyseras utifrån internationella trender (inklusive ”promising
pratice”) och det nationella och internationella forskningsläget (inklusive rapporter och
utredningar).
Ansats
Utvärderingens metodologiska ansats är kvalitativ med en halvstrukturerad intervjudesign av
konversationskaraktär, där både individuella och gruppvisa intervjuer genomfördes. Vid sidan
om intervjuerna gjordes en genomgång och analys av tryckt och webbaserad information på
det aktuella området. Den senare informationen avser information om kunskapshusen och
Nationella samordnaren, stödtelefonen, kommunernas och frivilligorganisationernas
informationsmaterial, riktlinjer, styrdokument och lagstiftning. Därtill har en forskningsgenomgång gjorts där nationell och international forskning med bäring på sätt att främja
demokratin och förebygga och motverka våldsbejakande extremism har analyserats. Vidare
har goda exempel och de lärdomar som kan dras av dessa identifierats i Sverige och
utomlands.
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Intervjuernas syfte i utvärderingen är att ge ett djup i bilderna av temana, vilket möjliggör en
fördjupad analys av kunskapshusens verksamhet ”från golvet”. Med andra ord erbjuder
intervjuerna verksamhetsnära vittnesmål om utmaningarna och möjligheterna i kunskapshusens vardagliga arbete – inklusive samverkan mellan olika aktörer.
Genomförande
Inledningsvis gjordes en sammanställning, genomläsning och initial analys av det ovan
beskrivna materialet i frågan, liksom av den befintliga forskningen på området. Utifrån
inläsningen utformades intervjudesignen där ett antal frågor identifierades. Individuella och
gruppvisa intervjuer genomfördes med de informanter som specificeras nedan. Dessa personer
identifierades via kunskapshusen, Nationella samordnaren, kommuner och myndigheter.
Kontakter med ett urval av dessa informanter, liksom med ytterligare informanter, togs
emellertid på utredarnas initiativ. Principen vid urvalet var att de som var villiga att delta och
bedömdes kunna bidra till att utvärderingens syfte uppfylldes, intervjuades.
Det slutliga intervjuurvalet kom att bestå av 30 personer, varav 12 personer från kunskapshusen och två från Nationella samordnaren samt 16 andra aktörer vars verksamhet berör
kunskapshusens arbete, såsom polisens nationella operativa avdelning (NOA), Säkerhetspolisen, politisk kommunal nivå m.m.
Tabell 1. Översikt över genomförda intervjuer 2017
Datum

Informanter

23 januari

Platsbesök kunskapshuset i Borlänge. Intervju med två kommunala samordnare,
en representant för socialtjänst och en skolchef samt två lärare ansvariga för
Toleransprojektet.

2 februari

Platsbesök kunskapshuset i Stockholm. Intervju med den centrala samordnaren
för Stockholms stad, och socialförvaltningens samordnare för Stockholms stad.

2 februari

Intervju med representant för Nationella samordnaren.

9 februari

Platsbesök kunskapshuset i Göteborg. Intervju med två kommunala samordnare,
en polis, en säkerhetsansvarig på utbildningsförvaltningen, en kurator på
utbildningsförvaltningen samt en socialarbetare på en Stadsdelsförvaltning.

9 februari

Intervju med representant för Nationella samordnaren.

10 februari

Platsbesök kunskapshuset i Örebro. Intervju med den kommunala samordnaren i
Örebro, en utvecklingsledare folkhälsa Örebro Län, två socialarbetare,
förebyggande enheten vid socialtjänsten, en polis tillika samordnare för
brottsförebyggande frågor, en representant för socialtjänsten Örebro och en
representant för partnerskap Örebro.

6 april

Intervju med två medarbetare vid Polisens nationella operativa avdelning
(NOA), Stockholm.

26 april

Intervju med kommunalråd i Göteborg, rotelansvar sociala frågor.
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29 april

Intervju med chef för sektion Bergslagen vid Säkerhetspolisen och två
medarbetare, Örebro.

20 juni

Intervju med kommunpolis, Borlänge

Under utvärderingsarbetet har utvärderarna, som ett led i utvärderingsarbetet, deltagit i
aktiviteter enligt nedanstående tabell:
Tabell 2. Översikt övriga aktiviteter relaterat till utvärderingen 2016-2017
28 november
2016

Workshop hos Nationella samordnaren. Utvärderarna presenterade sitt uppdrag,
och representanter för kunskapshusen presenterade sin verksamhet.

6 december
2016

Studiebesök Safety House, Groningen, Nederländerna

16-17 januari
2017

Deltagande i praktikerkonferens i Stockholm

24-26 april 2017

”Risks, roots and responses: Nordic conference on research on violent
extremism”, Segerstedtinstitutet, Göteborg. Presentation av projektet och
preliminära resultat.

14 juni 2017

Deltagande i Kunskapsseminarium om forskning om islam i Sverige

5 juli 2017

Deltagande i Nationella samordnarens seminarieserie i Almedalen

Informanterna kontaktades via telefon och/eller epost. De informerades om utvärderingens
syfte, upplägg och etiska överväganden (se nedan). Därefter fick de samtycka eller avböja till
att delta. Nästan samtliga tillfrågade valde att ställa upp på en intervju och tid och plats för
detta bestämdes. Intervjuerna genomfördes ”in persona” och varade mellan 45 minuter och
två timmar. De spelades in och transkriberades därefter. I ett första steg identifierades teman i
intervjumaterialet. Dessa har i rapporten fått utgöra strukturen för resultatdelen. Under dessa
teman har därefter illustrerande intervjucitat som beskriver den upplevda komplexiteten i
kunskapshusens verksamhet och/eller artikulerar dilemman och oklarheter i detta arbete valts
ut. Teman och citat ligger till grund för analysen.
Analysen av intervjumaterialet har följt ett kvalitativt tillvägagångssätt, där informanternas
vittnesmål ställdes emot varandra och analyserades med hänsyn till riktlinjer, lagstiftning och
den nationella och internationella forskning som finns på området. I analysarbetet har även
kopplingar gjorts till nationella och internationella erfarenheter och exempel på det aktuella
området.
Etiska överväganden
Utvärderingsarbetet har vägletts av Vetenskapsrådets (2002, 2011) etiska principer för
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Som sades ovan innebar detta att intervjudeltagarna, inför intervjuerna, informerades om utvärderingens syfte. Då samtliga informanter
deltog inom ramarna för sin verksamhet inhämtades endast muntligt samtycke. Samordnarna
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för kunskapshusen gavs också tillfälle att läsa igenom avsnitten om det egna kunskapshuset,
för att kunna komplettera sådant som eventuellt var oklart eller felaktigt.
I centrum för kunskapshusens verksamhet står en fåtalig grupp människor. I den mån det varit
möjligt har därför informanternas konfidentialitet skyddats. Inga namn nämns i rapporten, och
intervjusvaren återges som kortare anonymiserade utdrag. Av samma skäl har intervjucitaten
rensats på information som inte är avgörande för analysen – detta för att försvåra
identifieringen av informanterna.
Slutligen har utvärderingens övergripande upplägg godkänts av uppdragsgivaren, medan det
konkreta tillvägagångssättet har utformats utan påverkan från denne. Information från
Nationella samordnaren har efterfrågats endast på utredarens initiativ och har också
källkritiskt granskats.
Studiens avgränsningar
Inom utvärderingens uppdrag ligger inte att utvärdera Nationella samordnarens verksamhet
eller det samlade arbetet kring främjande av demokratin och våldsbejakande extremism.
Givet uppdragets direktiv och snäva tidsramar har intervjuer genomförts med samtliga lokala
samordnare samt med personer med olika slag av koppling till kunskapshusen. Ingen från
civilsamhället har intervjuats även om dessa möjligen skulle kunna ha synpunkter på
kunskapshusens verksamhet.
Disposition
I nästa avsnitt utvecklas bakgrunden till kunskapshusen och de internationella föregångarna
till dessa. Lagstiftning som kunskapshusen har att förhålla sig till och som är väsentlig för
kunskapshusens arbete tas också upp. Därefter följer en introduktion till våldsbejakande
extremism och en kort sammanställning av befintlig forskning om evidensbaserade metoder
och ”promising practice” i arbetet mot våldsbejakande extremism. I följande fyra avsnitt
redovisas intervjumaterial från de fyra kunskapshusen – först från kunskapshuset i Örebro,
som i dessa fyra kommuners nutidshistoria tidigast uppmärksammades för att ha problem med
våldsbejakande extremism, och därefter de andra kunskapshusen i den ordning de vuxit fram.
Sedan följer ett avsnitt som bygger på intervjuer med personer som står utanför kunskapshusen men som likväl har erfarenheter av dessas arbete, samt ett avsnitt där upplevda
problemområden summeras. I en fördjupad analys diskuteras dessa problemområden
ytterligare utifrån olika perspektiv, och rekommendationer för den fortsatta verksamheten
gällande arbetet mot våldsbejakande extremism formuleras. Till sist redovisas i korthet en
slutsats där forskningsfrågorna besvaras och rekommendationerna redovisas i komprimerad
form.
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2. Kunskapshusen som idé – inspiration från Nederländerna och
Danmark
De svenska kunskapshusen utformades med inspiration från de nederländska Trygghetshusen6
och de danska Infohusen. Båda dessa modeller är dock annorlunda utformade och täcker
andra områden än vad de svenska kunskapshusen har kommit att göra. Trygghetshusen, som
började sin verksamhet 20057, ligger organisatoriskt under Ministry of Security and Justice,
och finns sedan 2013 i varje region i Nederländerna. De handhar ärenden som gäller individer
med komplex problematik angående kriminalitet, olika former av beroende och våldsamma
beteenden. Kring var och en av dessa personer skapas en grupp med resurser från polisen,
kommunen, psykiatrin, socialtjänsten och ungdomsvården, vilka tillsammans utformar en
integrerad handlingsplan där straffpåföljd kombineras med hjälpinsatser.8 Våldsbejakande
extremism utgör alltså bara en del av Trygghetshusens verksamhetsområde, och de handhar
endast individärenden. Inom gruppen kommuniceras fritt och ingen sekretess föreligger.9
De danska Infohusen finns i vart och ett av de 12 polisdistrikten i Danmark. De kan beskrivas
som ramverk för lokalt samarbete mellan polis och kommun/socialtjänst, och utgör
kunskapscentra för arbetet mot våldsbejakande extremism. Infohusen ska handha problem
som rör radikalisering och extremism och samordnar samarbetet mellan relevanta aktörer
samt initierar förebyggande åtgärder inom polis eller kommun. Infohusen bedömer
inkommande ärenden och om de hör hemma inom den sociala sektorn eller säkerhetssektorn.
Om säkerhetsrisker inte bedöms finnas hänförs ärendet till den polisiära och kommunala
sektorn för åtgärd. Dessa åtgärder kan vara sådana som finns tillgängliga för vem som helst,
såsom karriärrådgivning, terapi eller bostadsanskaffning, men även vara specifikt kopplade
till våldsbejakande extremism. Om det är möjligt engageras en person som individen redan
känner och litar på, så kallad mentorverksamhet, som en fotbollstränare eller lärare. Allt
deltagande är frivilligt.10
Från 2015 finns en ”hotline” för frågor om våldsbejakande extremism som handhas av ett av
Infohusen.11 I Danmark är det möjligt för myndigheter att, utan samtycke från personen det
berör, dela uppgifter med varandra för att förebygga brott.12 I Danmark fokuserar man, liksom
i Nederländerna, på individärenden men endast sådana som berör våldsbejakande extremism.
Århusmodellen, som drivs med Infohuset i Århus som nav, fokuserar både på förebyggande
åtgärder gällande ungdomar i början av radikaliseringsprocessen och på avhopparverksamhet
då radikaliseringen är ett faktum. Århusmodellen ser yttrandefrihet och religionsfrihet som
viktiga demokratiska rättigheter, men arbetar mot kriminella aktiviteter.13
I Danmark sker antiradikaliseringsprojekt inom ramarna för SSP-samverkan (skola,
socialtjänst, polis) – samverkan som har existerat ett 40-tal år och som finns i varje kommun.
Veiligheidshuis, ”Safety Houses”.
Information besök Veiligheidshuis, Groningen, Holland, 6 december 2016.
8
Safety Houses (2016).
9
Information besök Veiligheidshuis, Groningen, Holland, 6 december 2016.
10
Hemmingsen (2015).
11
Ibid.
12
Eriksson (2015).
13
Bertelsen (2015), s. 241.
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Århusmodellen bygger på att inkludera, att ge individen ett meningsfullt deltagande i
samhället, genom att transformera individens motivation till lagliga medborgaraktiviteter.14
En viktig del av Århusmodellen är ett system av utbildade och handplockade mentorer med
relevanta politiska och religiösa kunskaper, vilka anställs av kommunen. Mentorernas uppgift
är dels att peka på nackdelar för individen med radikaliseringen, dels att hitta vägar till att
inkludera individen i samhället.15 Århusmodellen arbetar med workshops i skolor, driver
föräldranätverk för att stärka föräldrar med barn i olika stadier av radikalisering, samt för
dialoger med muslimska samfund för att förebygga radikalisering. Därtill driver man exitprogram för icke-kriminella återvändare från kriget och erbjuder då en överenskommelse där
den som vill lämna denna livsstil erbjuds hjälp av varierande slag.16 Århusmodellen har
kritiserats för att den inte försöker påverka individerna att ta avstånd från ideologier, utan
endast från olagliga handlingar.17
I jämförelse med Nederländerna och Danmark har de svenska kunskapshusen ett bredare
angreppssätt. Detta omfattar värnandet och främjandet av demokratin i långsiktiga och
generella termer, kombinerat med en skyddsdimension för att hantera faror riktade mot
demokratin. Angreppssättet kommer till uttryck i kunskapshusens fullständiga namn,
Kunskapshus för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer.18 En av medarbetarna vid
Nationella samordnaren menar att det finns en tvåfaldig bakgrund till konstruktionen. Dels
såg man att kommunerna hade stora problem med samordningen av ärenden kopplade till
våldsbejakande extremism. Ingen visste vem man skulle ringa till i sådana frågor; det gällde
även till exempel kommunalt anställda tjänstemän och socialsekreterare. Dels hade man sett
internationella exempel i Danmark och Nederländerna där samordningen var en viktig del i
det förebyggande arbetet, liksom goda svenska erfarenheter av liknande verksamhet i arbetet
mot organiserad brottslighet. ”Så det var ett behov och samtidigt en idé som man hämtat från
olika håll som gjorde att när man slog ihop dem så tänkte vi att det kanske kan vara en modell
för Sverige att testa.”19
Ursprunget till metaforen ”kunskapshus” ligger i en sammanslagning av beteckningarna på
liknande, redan existerande verksamheter. I Göteborg fanns ett ”Kunskapscenter mot
organiserad brottslighet”, så benämningen Kunskapscenter var redan upptagen. Inspiration
hämtades då från de internationella beteckningarna ”Info Houses” och ”Safety Houses”, och
ur detta växte beteckningen kunskapshus fram.
I Sverige är Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism organiserad under
Kulturdepartementet och inte som i flera andra länder under Justitiedepartementet. Prevention
förstås brett och spänner i Sverige mellan långsiktigt, demokratifrämjande arbete kombinerat
med specifika insatser riktade mot grupper och individer i riskzonen.20
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Bertelsen (2015), s. 242-243.
Ibid., s. 243-244.
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Ibid., s. 245.
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Carlsson (2016).
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Nationella samordnaren (2015).
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Ibid.
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En modell för arbetet mot våldsbejakande extremism återfinns i delbetänkandet från
Nationella samordnaren SOU 2016:92.

Figur 1. Preventionspyramid. De heldragna delarna – mittpartiet och sidorutan – omfattas av
Nationella samordnarens uppdrag.21

Modellen beskriver ett samhälleligt spektrum från pyramidens bas, där samhällets främjande
demokratidelar byggs upp av föreningsliv, offentliga sektor och internationella organisationer,
till pyramidens topp där polis och säkerhetspolis samverkar i brottsförhindrande insatser.22 På
samma sätt som Nationella samordnarens uppdrag fokuseras till de heldragna delarna av
pyramiden i mittpartiet, kan konstruktionen av kunskapshusen i de fyra pilotkommunerna ses
i samma ljus, där ett viktigt delfokus ligger på långsiktigt demokratistärkande arbete.
I riktlinjerna som Nationella samordnaren skrev fram tillsammans med de tilltänkta fyra
pilotkommunerna sägs att ”ett fungerande kunskapshus behöver innehålla ett antal grundläggande förmågor och ansvarsområden”.23 Tre uppdrag bör ingå i ett kunskapshus: (1)
samordning (2) främjande av demokratin24 samt (3) samverkan med idéburna
organisationer.25
Under uppdrag (1) samordning specificeras följande insatser: a) samordning av förebyggande
resurser för avhoppar- och anhörigstöd, b) samordning av omvärldsbevakning, lokal lägesbild,
utbildning, kunskapsutveckling etc., c) initiativ till samordning av extern och intern
kvalitetssäkring av lokala insatser mot våldsbejakande miljöer samt d) mottagare av samtal
21

SOU 2016:92, s. 124.
Ibid. s 76.
23
Nationella samordnaren (2015), s 2.
24
Det finns en otydlighet gällande användningen begreppen ”främjande” och ”stärkande” av demokratin. Trots
att kunskapshusens uppdrag ska innebära ”stärkande” av demokratin omtalas uppdraget ibland som ”främjande”.
25
Nationella samordnaren (2015), s. 3.
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som behöver kanaliseras till relevant kommunal verksamhet, från den nationella
stödtelefonen.
I en explicit skrivning tydliggörs gränsen för kunskapshusens ansvar i samordningsuppdraget.
Kunskapshusen ska inte handlägga ärenden med en tydlig mottagare som exempelvis
socialtjänst, polis eller samverkansformer som SSPF eller SIG.26 Ärenden som initieras av
kunskapshusen ska dock koordineras och följas upp av kunskapshusen.
Under uppdrag (2) främjande av demokratin förväntas kunskapshusen stödja, initiera och
främja lokalt demokratiarbete genom till exempel medborgardialoger, temadagar, ungdomsoch föreningsverksamhet, föräldramöten etc.
Enligt uppdrag (3) samverkan med idéburna organisationer förväntas kunskapshusen
kontinuerligt föra dialog med det civila samhällets aktörer i arbetet med anhöriga och
avhoppare. Kunskapshusen ska därför vid behov tillsammans med civilsamhället identifiera
och nå ut med riktade förbyggande insatser till grupper och individer med risk för att hamna
i27 våldsbejakande miljöer. Kunskapshusen förväntas laborera med insatser på olika
samhällsnivåer enligt preventionspyramiden ovan.
Den Nationella samordnaren menar vidare att arbetet mot våldsbejakande extremism ska
utvidgas till samtliga kommuner, även de utan särskilda kunskapshus. Varje kommun
förväntas ha en samordnare som arbetar fram en lokal lägesbild mot våldsbejakande
extremism och vars fokus ramas in av de heldragna linjerna i modellen ovan. Även övriga
kommunala samordnare bör förstå sitt arbete utifrån preventionspyramiden. Den streckade
spetsen är i huvudsak en fråga för rättsväsendet och andra myndigheter, medan den streckade
basen avser kommunernas grundläggande demokratifrämjande strukturer och syftar till ett
bredare samhällsbyggande än att enbart behandla våldsbejakande extremism.28
Varje pilotkommun med kunskapshus har en frihet att efter egna förutsättningar framarbeta en
fungerande kunskapshusmodell med följande mandat. Kunskapshusen bör:
1) vara ett center för förebyggande arbete mot våldsbejakande miljöer, 2) ska sammankalla
relevanta samverkansgrupper, 3) vara en kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid behov.29
Utifrån sina förutsättningar förväntas kunskapshusen genomföra sitt uppdrag genom att
sammankalla specialistkompetenser från olika sektorer av offentlig verksamhet, då arbetet
mot våldsbejakande miljöer är mångdimensionellt och kräver tvärsektoriell samverkan. En
grundsammansättning av kompetens från polis, socialtjänst samt hälso- och sjukvård
förväntas ingå i kunskapshusens nätverk i form av ett lokalt expertteam.
Preventionspyramiden kan problematiseras liksom beteckningen ”kunskapshus”, vilket vi
återkommer till i vår analysdel.

26

Ibid. SSPF är en förkortning för skola-socialtjänst-polis-fritid, medan SIG är en förkortning för sociala
insatsgrupper.
27
”Hamna i” är det uttryck som används, inte till exempel ”söka sig till”.
28
Nationella samordnaren (2017a), s. 10–12.
29
Nationella samordnaren (2015), s. 3.
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Lagstiftning som påverkar arbetet mot våldsbejakande extremism och
kunskapshusens arbete
En lagstiftning som påverkar och lägger en juridisk grund för delar av kunskapshusens arbete
är offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL). Kunskapshusens arbete handlar till stor
del om samordning mellan olika sektorer som styrs av denna lagstiftning. Socialtjänsten
omges av stark sekretess, och kan bara dela information med till exempel hälso- och sjukvård
i ärenden när den berörde är under 18 år, är missbrukare, vårdas med stöd av lagen om
psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård, eller om den berörde är gravid och
det väntade barnet behöver skyddas.
Hälso- och sjukvården omfattas av liknande regler. I vissa fall kan information lämnas till
polis, men det föreligger ingen skyldighet. Information kan lämnas när det finns risk för att en
ungdom under 21 år kan komma att utöva brottslig verksamhet. Denna möjlighet ska dock
bara användas efter noggrant övervägande gällande till exempel hur hög risken är för en
brottslig gärning och om det finns möjlighet att förhindra brottet. Socialtjänsten får också
lämna uppgifter till polismyndigheten om en ung person bedöms befinna sig i riskzonen för
våldsbejakande extremism och man behöver polismyndighetens hjälp.
Både socialtjänst och hälso- och sjukvård får lämna uppgifter till polismyndigheten vid
omedelbart polisiärt ingripande mot någon under 18 år vid förhållanden som innebär en
överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling, eller om den unge
påträffas precis när han eller hon begår ett brott. I övrigt får socialtjänst och hälso- och
sjukvård endast lämna uppgift om misstanke om brott till en myndighet som har till uppgift
att ingripa mot brottet endast om det misstänkta brottet handlar om brott som ger fängelse i
minst ett år eller försök till brott som ger fängelse i minst två år. Anmälningsskyldighet till
socialtjänsten gäller alltid om ett barn misstänks fara illa.
Polismyndigheten, Migrationsverket samt skolan (utom elevhälsan) kan använda sig av
generalklausulen, vilket innebär att de kan lämna uppgifter till en annan myndighet och
diskutera ett individärende om intresset av att lämna uppgiften är större än intresset av att
sekretesskydda uppgiften. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan i dessa fall bara
lyssna, inte dela information. 30
I samverkansgrupper kan alltså, i fall där ovanstående omständigheter inte föreligger,
individuppgifter inte delas. Däremot kan fallen diskuteras på generell nivå utan att personen
identifieras. Med ett samtycke från den enskilda individen kan också individuppgifter
användas öppet.
Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan vara tillämplig vad gäller
våldsbejakande extremism, om bedömning görs att den unges intresse för våldsbejakande
extremism utgör ett så kallat riskbeteende. Men det ska då bedömas som alla andra ärenden
vad gäller vård av unga (det vill säga en bedömning av huruvida missförhållanden föreligger
30

Denna sammanfattning bygger på Agnevik (2016). För specifika lagtexter som hänvisas till, se detta
dokument.
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som innebär en påtaglig risk att den unges fysiska eller psykiska hälsa eller utveckling skadas
och där vården inte kan ges frivilligt).31
Inom SKL förs en diskussion om huruvida anhörigstöd skulle kunna vidgas till att omfatta
anhöriga som har en ungdom i eller nära våldsbejakande miljöer. Idag finns inget i socialtjänstlagen som reglerar en sådan situation. ”Skulle lagstiftaren vilja att kommunernas
uppgifter ska utökas till att stödja anhöriga till ungdomar som ägnar sig åt våldsbejakande
extremism, måste det ske genom lagändring av socialtjänstlagen”.32
Offentlighetsprincipen omfattar allmänhetens rätt att ta del av myndigheters handlingar
förutom dem som omfattas av sekretess.33 Kommunal verksamhet utanför socialtjänsten – till
exempel kunskapshusen – har inte samma strikta sekretessreglering som finns inom socialtjänsten. Det innebär att kommunal verksamhet har skyldighet att lämna ut skriftligt material
som offentlig handling om detta begärs ut.
En annan lagstiftning som förändrades 1 april 2016 och som reglerar våldsbejakande
extremism handlar om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende
terroristbrott och annan allvarlig brottslighet. Strafflängden har här betydelse för olika
myndigheters möjligheter att lämna sekretesskyddade uppgifter om enskilda till polisen. Den
som tar emot instruktioner som främjar terroristbrott i avsikt att använda instruktionerna för
särskilt allvarlig brottslighet kan dömas till fängelse i högst två år. Redan före lagändringen
stadgades att den som meddelar eller söker meddela instruktioner om tillverkning eller
användning av till exempel sprängämnen, vapen eller metoder/tekniker särskilt ägnade att
användas för särskilt allvarlig brottslighet, kan dömas till fängelse i högst två år. Straffet kan
bli längre om brottet anses grovt. Lagändringen innebär alltså att det också är straffbart att ta
emot instruktioner om hur man ska genomföra dessa brott, och inte bara lämna sådana
instruktioner. Därutöver kan den som reser eller påbörjar en resa till ett annat land än det land
där han eller hon är medborgare i avsikt att begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet,
eller meddela eller ta emot instruktioner som beskrivits ovan, dömas till fängelse i högst två
år, längre om brottet anses grovt.34 I exempelvis Norge är det också straffbart att delta i en
terrororganisation om organisationen använder olagliga medel.35
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3. Våldsbejakande extremism och evidensbaserade metoder
Nationell lägesbild
Man brukar räkna med att det i Sverige idag finns i huvudsak tre rörelser som förespråkar
våldsbejakande extremistiska ideologier: den vänsterextrema autonoma rörelsen, den
högerextrema Vit makt-rörelsen, och den islamistiska våldsbejakande extremismen.36 Den
autonoma rörelsen har på senare år inte varit särskilt aktiv, och uppfattas för närvarande
varken av kommuner eller av Säkerhetspolisen som ett allvarligt hot mot det svenska
samhället i stort.37 Även om den högerextrema rörelsen är betydligt mer synlig och aktiv i
många kommuner, bedöms inte heller dess aktiviteter som en överhängande fara mot det
demokratiska samhället som helhet.38 Däremot kan båda dessa rörelser, genom att störa den
allmänna ordningen eller genom att påverka enskilda individer, tjänstemän och förtroendevalda, innebära ett hot mot samhällets demokratiska institutioner och mot grundläggande frioch rättigheter.39 Säkerhetspolisen bedömer för närvarande den islamistiska våldsbejakande
extremismen som det allvarligaste hotet mot samhället.40 I något fall skiljer sig kommunens
uppfattning om vilken rörelse som har varit mest aktiv från Säkerhetspolisens, då de framför
allt pekar ut högerextremismen som det svåraste hotet.41 Ett skäl till denna diskrepans kan
vara att den högerextrema rörelsen är mer synlig.42 Här följer en kort översikt över de tre
våldsbejakande rörelserna. Den bygger till stor del på material som har färdigställts under
2009–2017 av olika svenska myndigheter.
Den vänsterextrema autonoma rörelsen
Den autonoma rörelsen är heterogen, har lös organisation och flytande gränser.43 Det gör att
det är svårt att tala om ”en enhetlig miljö med klara gränsdragningar mellan in- och utsida
eller mellan centrum och periferi.”44 Istället handlar det om en miljö med stor spännvidd i
uttryckssätt, verksamhet och ideologi, men som kan sägas förenas i olika former av
antikapitalism och antiauktoritarianism ”med sin ideologiska bas i olika tolkningar av
kommunism och anarkism.”45
Den autonoma rörelsen blev alltmer aktiv i storstadsregionerna under 1900-talets tre sista
årtionden, med bland annat husockupationer och sammandrabbningar med högerextremister. I
samband med kravallerna kring EU-toppmötet i Göteborg 2001 fick den autonoma vänstern, i
synnerhet organisationen Antifascistisk aktion (Afa), stort utrymme i media och många lade
skulden för oroligheterna på rörelsen. Rörelsen splittrades därefter i sin syn på vilka metoder
som borde användas i kampen mot samhällsetablissemanget och högern. En falang menade att
36
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man måste ta till hårdare medel, främst mot Vit makt-rörelsen. Denna grupp konfronterade
nynazistiska demonstrationer och andra manifestationer. En annan, större del av rörelsen
argumenterade istället för att man måste utveckla andra sätt att verka närmare människor.
Kritiken växte mot rollen som professionell aktivist och man sökte istället vägar att arbeta i
lokala projekt tillsammans med boende i områden eller anställda på arbetsplatsen. Även om
medlemmarna i denna del av den autonoma rörelsen inte själva utövar våld, visar man dock
förståelse för dem som gör det och är beredda att stötta dem.
Den autonoma miljön har de senaste åren hållit en låg profil, och främst ägnat sig åt
kartläggning av individer i den högerextrema miljön, informationsspridning m.m. I vissa fall
har man dock med våld konfronterat individer och grupper ur Vit makt-miljön; så har till
exempel patrullerande medlemmar ur Soldiers of Odin och demonstrationer av Nordiska
motståndsrörelsen attackerats.46
Den högerextrema rörelsen
De högerextrema miljöernas grundläggande ideologiska utgångspunkt är att mänskligheten
kan delas in i flera, distinkta raser. Därtill utgår man ofta ifrån att raser bär på medfödda
kulturella egenskaper som inte kan förändras. Denna ideologi kallas etnopluralism. Man
menar att raserna ska hållas åtskilda, och att andra kulturer än den svenska inte bör finnas i
Sverige. Högerextremister arbetar aktivt för att skilja raserna åt, och man menar att Sverige
måste ”rensas” från kulturer och raser som inte hör hemma här. Inte bara människor som
anses höra till en främmande kultur, utan alla som gynnar ett mångkulturellt samhälle
motarbetas aktivt. Kampen för en ”svensk” kultur ses som ett självförsvar, något som
legitimerar användningen av våld.47
Den högerextrema rörelsen har rötter åtminstone tillbaka till början av 1900-talet. I Sverige
har sedan 1920-talet en lång rad nazistiska grupperingar och partier uppstått. Oftast har de
varit kortlivade, men några har bestått flera årtionden, bland annat genom att uppstå i delvis
nya grupperingar och organisationer.48 Efter andra världskriget levde rörelsen i skymundan
fram till 1980- och 1990-talen, då en ny generation som inte själva hade upplevt andra
världskriget nådde vuxen ålder. Rörelsens nya anhängare hämtade i hög grad sin inspiration
från skinhead-rörelsen som kom till Sverige från Storbritannien på 1980-talet, och från den
amerikanska ”white power”-rörelsen som växte fram vid samma tid. Denna nyare Vit maktrörelse bestod främst av unga män som byggde upp en idealbild av 1930- och 40-talens tyska
nazism och det Tredje riket, en bild som underblåstes och förstärktes av ”modern propaganda,
till exempel vit makt-musik och en nedtonad rasideologisk grundsyn”.49 Rörelsen har genom
åren också formerat sig i politiska partier, till exempel Svenskarnas Parti och Nationaldemokraterna. I valet 2014 tog Nordiska motståndsrörelsen ett mandat i Ludvika och ett i
Borlänge kommun genom att skriva upp ett namn på Sverigedemokraternas lista. Även om
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partierna inte explicit uppmanar till våld har de många kontaktytor med de öppet
våldsbejakande grupperingarna.
Verksamheten idag består främst av offentliga demonstrationer och propagandaspridning via
sociala medier, klistermärken och klotter. Hot och trakasserier mot journalister, politiker och
andra som uttrycker stöd för flyktingar och flyktingmottagande förekommer också, liksom
hotfulla uppträdanden i offentliga sammanhang, som möten till stöd för flyktingar.
Skadegörelse mot motståndare och flyktingar förekommer också. Det är värt att notera att den
högerextrema rörelsen verkar ha blivit mer aktiv under 2016–2017.50 Aktiviteterna utförs ofta
av anhängare som inte är boende på orten. Genom den uppmärksamhet man får bygger man
upp ett ”skrämselkapital” som kan göra att individer väljer att avstå från att uttrycka åsikter
eller medverka i sammanhang som står i strid med den högerextrema rörelsens.51
Den extrema islamistiska rörelsen
Den extrema islamistiska rörelsen utgår från och förfäktar en dualistisk världsbild där de som
har en ”rätt” tolkning av islam ställs mot alla andra. Det yttersta målet är att upprätta en
islamisk stat med en härskare, en kalif. Även muslimer som inte delar denna världsbild räknas
som otroende och är legitima mål för terrorhandlingar. Att utföra jihad i betydelsen att kämpa
mot otron i världen och sprida det sanna islam, är en av de viktigaste uppgifterna för en sann
muslim, och acceptansen för denna tolkning av begreppet utgör ett viktigt kriterium för att
avgöra om en person står på ”rätt sida”.52
Till Sverige kom den våldsbejakande islamismen på 1990-talet, i samband med att ett antal
svenska medborgare reste till Afghanistan för att få träning i al-Qaidas träningsläger där.
Under 2000-talet har svenska medborgare även rest till Somalia för att få militär träning och
strida med al-Shabaab. Sedan 2014 har minst 300 personer rest från Sverige till Syrien för att
kämpa med olika grupperingar i den pågående konflikten.53 Samtidigt har en kraftfull
propaganda från organisationer som al-Qaida och IS, genom internet, litteratur och direkta
kontakter med predikanter och andra, bidragit till att de extremistiska idéerna har spridits i
Sverige. Antalet utresande har dock minskat betydligt det senaste året på grund av att den
politiska situationen i Syrien och Irak har förändrats.
De våldsbejakande islamistiska miljöerna i Sverige består inte av en organisation, utan utgörs
av olika nätverk som hämtar inspiration från den globala extremistiska rörelsen.54 Hotet mot
rikets säkerhet har tidigare ansetts inte minst utgöras av återvändare från konfliktzonerna.
Denna hotbild har dock tonats ner något i en nyligen utkommen studie från
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Försvarshögskolan.55 Även personer som inspirerats av dessa eller av den allmänna
propagandan anses utgöra en risk som måste tas på allvar.56 I en undersökning om
våldsbejakande extremism som Nationella samordnaren gjort bland Sveriges kommuner
framgår att några kommuner känner till personer som har rest till Mellanöstern för att strida;
en del av dessa har återvänt medan andra har dött i striderna. I vissa fall har man kännedom
om sympatisörer till olika extremistiska grupper, och om rekryteringsförsök. Symboler för IS
och al-Qaida har också rapporterats. ”Det är dock viktigt att poängtera att i många av fallen
om islamistisk extremism förefaller det vara svårt för kommunerna att belägga händelserna då
det ofta handlar ofta om rykten och indicier.”57
Gemensamma drag trots stora skillnader
I rapporten ”Våldsam politisk extremism: Antidemokratiska grupperingar på yttersta högeroch vänsterkanten” som gavs ut 2009 av Säkerhetspolisen och Brottförebyggande rådet,
diskuteras som titeln anger den högerextrema och den vänsterextrema rörelsen.58 Vid denna
tid var den islamistiska våldsbejakande rörelsen inte så framträdande att den ansågs utgöra ett
hot.
I rapporten finns en modell som visar på likheterna mellan de två rörelser som behandlas, och
som också kan tillämpas på den extrema islamismen.

Understöder/medverkar
till våld mot person
Understöder/medverkar
till våld mot egendom
Acceptans för politiskt
motiverade brott

Figur 2. Illustration av extremistmiljöernas övergripande uppbyggnad.

Det som är gemensamt för den höger- och den vänsterextrema rörelsen – och även för den
extrema islamistiska rörelsen – är att man förkastar den demokratiska samhällsordningen, och
är beredd att utöva våld för att omkullkasta eller åtminstone störa den; det är just detta som
gör att miljöerna benämns ”extrema”.59
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Med koncentriska cirklar illustrerar modellen60 förhållandet till användningen av politiskt –
och/eller religiöst – motiverade våldsbrott. Inte alla anhängare till dessa åsikter utövar själva
våld, men ett viktigt kriterium för att någon ska betecknas som ”extrem” är att man accepterar
våldsanvändning för att uppnå politiska mål. Den yttersta cirkeln i modellen representerar
denna position. Andra är beredda att gå ett steg längre och utöva eller understödja våld och
skadegörelse mot egendom, något som illustreras av den mellersta cirkeln. Den innersta
cirkeln representerar de mindre grupper inom dessa rörelser som utövar politiskt/religiöst
motiverat våld mot person.
Modellen är alltså utarbetad för höger- och vänsterextrema rörelser. När det gäller den
extrema våldsbejakande islamismen har den i mindre grad än de övriga två utövat våld mot
egendom. Det har dock förekommit, till exempel då sunnitiska grupperingar har försökt
bränna ner shiitiska moskéer.
I Säkerhetspolisens/Brå:s rapport betonas att inte bara fälten i modellen, utan också gränserna
mellan dem är viktiga. Modellen visar således
a) att miljöerna hålls samman av antidemokratiska idéer, b) att det trots detta finns en avgörande
skillnad mellan den verksamhet som ryms inom det demokratiska statsskicket och den verksamhet
som inte gör det samt c) att våld mot person utgör ytterligare en viktig gräns för de personer som
understöder eller aktivt deltar i politiskt motiverade brott.61

Samtidigt framhålls att modellen inte bör användas för att beskriva individer, eftersom
enskilda medlemmar i rörelserna kan röra sig mellan de olika fälten ”både över tid och
beroende på sakfrågorna”.62 Ett viktigt problem i arbetet mot våldsbejakande extremism är
distinktionen mellan det yttersta fältet i modellen och de två inre. Det är inte olagligt att ha
antidemokratiska åsikter så länge de inte följs av skadegörelse eller våld mot person.
Samtidigt ingår det i kunskapshusens verksamhet att verka mot den typ av åsikter som på sikt
kan leda till brottslig verksamhet.

Evidensbaserade metoder och ”promising practice”
Då uppgiften i föreliggande rapport är att diskutera kunskapshusen med avseende på
framgångsfaktorer, misslyckanden och vad som skulle kunna göras bättre i framtiden är en
kärnfråga vilka metoder som fungerar för att motverka våldsbejakande extremism. Vi vill
därför nu kort ta upp aktuell forskning på detta område. Då forskningen är omfattande har vi
framför allt inriktat forskningsöversikten på metastudier, det vill säga studier som sammanfattar många studier och utifrån dessa drar övergripande slutsatser. Dessa frågor kan
diskuteras på makronivå, det vill säga på samhällsstrukturell nivå, på mesonivå, det vill säga
riktade satsningar till särskilda grupper, och mikronivå, det vill säga åtgärder på individnivå.
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Många forskare tar upp samhällstrukturella faktorer med betydelse för individers
radikalisering, som fattigdom, låg utbildning och upplevelse av diskriminering.63 Svag
socioekonomisk position och etnisk diskriminering samt marginalisering och isolering anses
bidra till radikalisering. Dock finns stora skillnader vad gäller betydelsen av dessa faktorer
mellan olika våldsbejakande grupperingar, som gör att denna slutsats bör problematiseras.
Dessa faktorer spelar långt ifrån alltid en roll i radikalisering och många individer som är
utsatta för dem radikaliseras inte alls.64 Flera källor finns dock som visar att social
marginalisering, utanförskap, hög arbetslöshet, ekonomiska orättvisor och bristande
framtidshopp bidrar till ökad kriminalitet över huvud taget.65 En del av dessa problem kräver
dock samhällsförändringar av annat slag än vad kunskapshusen rimligen har möjlighet att
påverka.
Gällande riktade satsningar gentemot särskilda grupper kan i Sverige nämnas till exempel det
så kallade Toleransprojektet eller Kungälvsmodellen som riktar sig till högstadieelever och
syftar till att motverka antidemokratiska idéer och värderingar samt verka för att ungdomarna
ska inse värdet av att delta i den demokratiska gemenskapen. I en rapport, initierad av
Stiftelsen Expo och Stiftelsen Teskedsorden, skriver Eva Nilsson Lundmark och Ingvar
Nilsson att effekterna av Kungälvsmodellens arbete under 15 år har blivit att de högerextrema
organisationerna inte längre existerar i kommunen.66 Evidensmässigt påvisas dock inte
kopplingen mellan Kungälvsmodellen och detta faktum. Liknande svårigheter har ett annat
initiativ, men på internationell botten, de så kallade Mother Schools, som i Sverige existerar i
modifierad form i exempelvis Örebro. Syftet med Mother Schools är att stärka mödrarna till
ungdomar i riskzonen för radikalisering och ge mödrarna verktyg för att motverka detta.67
Båda dessa initiativ handlar alltså om att nå ungdomar ”i riskzonen”. Forskningens
svårigheter ligger i att veta vad som hade hänt med ungdomarna utan dessa interventioner,
och om resultatet beror på interventionen eller på andra faktorer. Möjligen skulle en större
studie med kontrollgrupper under en längre tid kunna ge mer evidensbaserade indikationer,
men några sådana studier finns ännu inte. Baserat på vad vi annars vet evidensmässigt från
andra kontexter68 borde dock initiativ som dessa två kunna ha vissa effekter.
Enligt Carlsson vid Institutet för framtidsstudier finns det studier om betydelsen av
interventioner för att vilja lämna till exempel kriminalitet och narkotikamissbruk, där
effekterna av interventionerna mestadels visas vara marginella. Gällande avradikaliseringsprogram finns en mängd problem som gör dem forskningsmässigt svåra att bedöma och
jämföra. Programmen skiljer sig åt, med olika syften och sätt att mäta framgång och de
omfattar få och olika slags individer. Därtill saknas sätt att avgöra vad som skulle hänt
individerna om de inte varit med i programmen. Vad gäller islamistisk våldsbejakande
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extremism har programmen heller inte existerat tillräckligt länge för att några slutsatser kan
dras. Utvärderingar av programmet EXIT Fryshuset, som syftar till att stödja individers
utträden ur Vit makt-miljön, påvisar att det inte går att dra forskningsmässigt hållbara
slutsatser om programmets effektivitet, då intervjuer gjorts bara med ett fåtal icke
slumpmässigt utvalda personer.69
Christoffer Carlsson betonar att individens vilja att lämna en kriminell eller våldsbejakande
miljö är avgörande för att ett utträde ska ske. Interventioner för att förändra individens
kognition och tankemönster – exempelvis motiverande samtal eller kognitiv beteendeterapi –
har potential att öka beredskapen att lämna kriminalitet och likheterna med att lämna olika
våldsbejakande extremistiska miljöer är ganska stora. Metoderna går ut på att man
introducerar ”counter-narratives”, alternativa ideologiska världsbilder, som ifrågasätter den
våldsbejakande extremismens fördelar och framhäver nackdelarna. Carlsson beskriver
individens vilja som kluven och motsägelsefull, där interventionsaktören främjar individens
tvivel. En risk med sådana försök är dock att de kan få motsatt effekt och istället eskalera
radikaliseringsprocessen.70 Forskning visar också att ett effektivt samarbete, med tydlig
kommunikation och ett gott, fortlöpande informationsutbyte mellan aktörer i en intervention,
är avgörandeför att de ska lyckas med sitt arbete.71
I en artikel från 2016 sammanfattar de nederländska forskarna Bart Schuurman och Edwin
Bakker forskningen om reintegration av jihadistextremister. De skiljer mellan disengagement
och deradicalization. Avengagemang avser en roll- eller funktionsförändring hos individen,
vilken innebär en minskning av våldsbejakande handlingar och kan ske antingen frivilligt
eller som en följd av en ofrivillig fysisk förflyttning från gruppen (till exempel genom att
individen placeras i fängelse). Avradikalisering är en social och psykologisk process som
resulterar i en attitydförändring som minskar individens tro på att våld är nödvändigt och
legitimt. Avengagemang innebär således primärt en beteendeförändring, medan avradikalisering innebär en kognitiv förändring. Enligt Schuurman och Bakker finns det terrorister som
har upphört att vara engagerade i våldsbejakande aktiviteter utan att ha övergett sina radikala
idéer eller sin radikala livsåskådning. Avradikalisering verkar alltså inte vara nödvändigt för
framgångsrik reintegration.72
Vid såväl avengagemang som avradikalisering samverkar ”push”-faktorer (till exempel
besvikelse över våldsamhetens bristande effektivitet) och ”pull”-faktorer (exempelvis
familjeansvar). Personliga kriser verkar ha betydelse för såväl rörelse bort från som till
extremism och terrorism. Hinder för avengagemang kan vara lojalitet till kamrater, liksom
känsla av betydelse. Schuurman och Bakker menar därför att det är otillräckligt när
reintegrationsprogram enbart fokuserar på att förändra trosföreställningar, även om individen
bör få hjälp att kritiskt undersöka sin världsbild och exponeras för alternativa, ickeextremistiska tolkningar verkligheten. I Nederländerna används exempelvis externa konsulter
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med teologisk kunskap, personlig karisma och erfarenheter av att tala med jihadister (dock
finns problem med vilka dessa egentligen är och på vilket sätt de utför sitt arbete).73
Reintegrationsprogram måste också fokusera på individens möjligheter till arbete, utbildning
och bostad, för att därigenom främja en känsla av ny meningsfullhet, samt på alternativa
sociala nätverk genom att stärka familjen och förebygga kontakter med extremistiska nätverk.
Viktigt för att reintegrationsprogrammet ska fungera är en ömsesidig tillit mellan handledare
och klient, respekt för mänskliga rättigheter, välutbildad personal samt en organisatorisk
flexibilitet, så att individuella lösningar kan skräddarsys. Enligt Schuurman och Bakker är ett
effektivt samarbete mellan involverade parter avgörande.74 Skillnaden mellan avengagemang
och avradikalisering som Schuurman och Bakker tar upp har konsekvenser för hur olika
aktörer uppfattar arbetet mot våldsbejakande extremism, om det är individens beteende eller
inre övertygelse som är problemet. En diskussion om denna definitionsproblematik
återkommer vi till i kapitel 10.
Schuurmann och Bakker fördjupar en både principiell etisk och politisk praktisk problematik
då de pekar på utmaningen med att skapa evidens inom detta forskningsfält. Det torde vara
politiskt och etiskt omöjligt att få gehör för fallstudier där interventioner görs i den ena
gruppen av våldsbejakande aktivister men inte i den andra för att sedan följa utfallet. De
menar att man i forskningsutvärderingar av det slaget får utgå från vad den inblandade
personalen själva uppfattar som effektiva och framgångsrika metoder.75
I Nederländerna gjordes en studie 2011 som utvärderade Trygghetshusens resultat utifrån alla
tillgängliga studier. Den konstaterade att kunskap om Trygghetshusens resultat är begränsad.
Det finns få studier och de som finns har metodologiska problem, till exempel att de bygger
på aktörernas egen utvärdering av aktiviteterna. Författaren menar att studier skulle behöva
göras över längre tid och med kontrollgrupper. Man kunde dock visa att klienter som
genomgått Trygghetshusens program uppvisade lägre återfallssiffror. Förutom dessa positiva
resultat visade dock studierna att Trygghetshusen hade ett antal problem: bland annat hur
Trygghetshusen skulle organiseras, att relevanta partners saknades i samverkan, vaga mål,
samt att den interna kommunikationen mellan parterna var otillräcklig. Trygghetshus som
lyckas väl är också bättre på dessa faktorer.76 I kapitel10 återkommer vi till denna studie och
likheterna med vår utvärderings resultat.
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4. Kunskapshuset i Örebro
Historik
Örebro kom att figurera i svenska medier för 15 år sedan när den i Örebro uppväxte svenske
medborgaren Mehdi Ghezali satt fängslad på den amerikanska Guantanamo-basen åren 2002–
2004, anklagad av amerikanska myndigheter för aktivt engagemang i Al-Qaidas verksamhet i
Pakistan.77 En förnyad uppmärksamhet riktades mot Örebro ett par år senare när Nerikes
Allehanda publicerade Lars Vilks rondellhund.78 Publiceringen ledde till protester från
muslimska organisationer och fick internationell uppmärksamhet. I efterspelet till
publiceringen riktades även dödshot mot tidningens chefredaktör.79
Några år senare 2013, blev Örebro kommun varse att individer från stadsdelen Vivalla reste
till Syrien för att engagera sig i Islamiska staten (IS). Socialtjänsten i Örebro, liksom
Partnerskap Örebro och kommunpolisen i Vivalla, följde utvecklingen och en medvetenhet
om problemet växte fram. Örebros erfarenheter av problem med islamistisk extremism och en
växande grupp av unga vuxna som under 2013 och framåt begav sig till krigsskådeplatsen i
Syrien, ledde till att Örebro kommuns engagemang i dessa frågor ökade. Kommunens arbete
vad gäller detta blev tidigt föremål för Nationella samordnarens intresse, och ledde till att
Örebro utsågs till en av pilotkommunerna i arbetet för demokrati och mot våldsbejakande
extremism. Kommunstyrelsen klubbade en kommunal handlingsplan för arbetet den 20
november 2015.80

Handlingsplan
Handlingsplanen drar upp riktlinjerna för Örebro kommuns arbete för demokrati och mot
våldsbejakande extremism. Den modell som man har infogat i sin kommunala handlingsplan
är densamma som Nationella samordnaren har på sin hemsida och omfattar tre områden (se
figur 3).
Arbetet ska baseras på ”generella förebyggande insatser” som siktar på (1) breda insatser för
barn och unga i samhälle (2) ”specifika förebyggande insatser” inriktade mot vissa inringade
problem eller unga som är i riskgrupper samt (3) individinriktade förebyggande insatser som
”riktar sig mot den enskilda individen som har ett riskbeteende”.81 En avgränsning görs
gentemot personer som har deltagit i extremistisk verksamhet, som primärt förväntas hanteras
av polisen och Säkerhetspolisen.82
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Figur 3. Arbetet mot våldsbejakande extremism i Örebro.

Den lokala handlingsplanen utgår från idén att samhällets förmåga att förhindra att
odemokratiska processer får fäste handlar om samhällets långsiktiga samarbete mellan
verksamheter såsom ”kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis
samt aktörer inom civilsamhället såsom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och
religiösa samfund”.83
Kunskapshus nämns på slutet av handlingsplanen som en funktion som ska utgöra navet i det
lokala arbetet mot det kollektiva våldet och dess konsekvenser, att Nationella samordnaren
har påbörjat ett arbete med att utveckla lokala kunskapshus, och att Örebro kommun kommer
att vara en del av det arbetet.84

Organisation
Örebro kommuns lokala handlingsplan betonar samtliga förvaltningars ansvar att arbeta med
våldsbejakande extremism och kommunens samlade ansvar för arbetet.85 Enligt handlingsplanen ska kommunens ordinarie system så långt som möjligt användas och arbetet ska ses
som en del av det brottsförebyggande arbetet, tillsammans med andra förebyggande insatser
som till exempel kommunens brottsförebyggande råd och kommunens drogförebyggande
arbete.
Kunskapshuset i Örebro består av ett team med personer med bakgrund i olika kommunala
verksamheter, och leds av en strategisk samordnare. Tjänsten som strategisk samordnare är
placerad inom kommunledningskontorets säkerhetsavdelning.
Samordnaren uppbär uppdraget som samordningsfunktion på ca halvtid och på den andra
halvtiden arbetar han med drogförebyggande arbete. Vid sidan om samordnaren rekryterades
en erfaren stadsdelspolis med ett samordnande brottsförebyggande uppdrag, en person från
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socialtjänsten och en tjänsteman vars uppdrag är att vara strategisk brottsförebyggare i Örebro
kommun.
I Örebro är alltså kunskapshuset en mindre grupp på fyra personer med mandat från sina
respektive chefer att ägna sig åt verksamheten i kunskapshuset inom ramarna för ordinarie
tjänster. Gruppen utgör en samverkansform och en resurs som organisatoriskt ligger under
kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen säkerhet. Huruvida ytterligare någon resurs borde
ingå funderar samordnaren själv över, men ännu har inget sådant beslut fattats och
samordnaren ser styrkan i en mindre, ganska operativ grupp.86 Gruppen på fyra resurspersoner
hade sin första träff i februari 2016 och har således arbetat aktivt som etablerat kunskapshus i
lite mer än ett år. Man har formella träffar minst varannan månad och däremellan informella
träffar. I kunskapshuset finns således polisen, socialtjänsten, partnerskap Örebro och det
brottsförebyggande arbetet sammanlänkat på regelbunden basis.

Lägesbild
Enligt samordnaren är det extremistisk islamism som dominerar extremismscenen i Örebro
kommun. Samordnaren kan dock inte uppge något exakt siffra för den dominerande religiösa
islamistiska extremismen och i Vivalla har krigsresande utgjort ett problem enligt kommunala
tjänstemän och anhöriga i olika samtalsgrupper. Det föreligger samtidigt ingen entydig bild
när det gäller extremistisk islamism, säger samordnaren: ”Det finns ett antal personer som är
ganska radikala, men det betyder ju inte [nödvändigtvis] att det är våldsbejakande
extremism”.87 Samordnaren skiljer mellan att vara attraherad av idéer av radikaliserad islam å
ena sidan och att bli en del av en våldsbejakande extremism å andra sidan.88 Samordnaren ser
även en grupp individer som är indragna i en blandning kriminalitet, droger och islamism.89
Flera av dem är dömda för brott och stöld.
Vad gäller övrig extremism menar samordnaren att den vänsterextremistiska aktiviteten i
kommunen är ytterst marginell. Tre personer inom den vänsterautonoma miljön dömdes 2012
för våldsbrott och mordbrand. Dessa har idag kommit ut från fängelset, och ingen eller liten
synlig aktivitet finns inom denna miljö enligt samordnaren. Beträffande den högerextrema
miljön finns i Örebro viss högerextrem aktivitet men inte från personer i någon ledande
ställning. För 10–15 år sedan var enligt samordnaren ledande högerextrema aktivister bosatta i
Örebro, men dessa är inte synliga idag. Den aktivitet som syns mest är propagandaspridning
från Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) i form av klisterlappar och flygblad. Vid samtal med
en tjänsteman som arbetar med folkhälsofrågor i Örebro län, framkommer det att man i norra
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delen av länet (exempelvis Nora och Kopparberg) har haft en ökad närvaro av Nordiska
Motståndsrörelsen (NMR).90

Verksamhet
Samordning och tvärsektoriellt arbete
I Örebro kommuns handlingsplan betonas vikten av samarbete mellan kommunens
verksamheter, nationella myndigheter och internationella organisationer. Med detta sagt
spelar samordningsfunktionen en central roll.91 Kunskapshuset är en viktig del i denna
samverkan, något som dess sammansättning med medarbetare från olika samhällssektorer
vittnar om; den lokala samordnaren talar om kunskapshuset som en samverkansform i sig.92
Vikten av sektorsövergripande samarbete lyfts flera gånger fram i intervjun med de övriga
medlemmarna i kunskapshuset.93
Omvärldsanalys och kunskapsbild
När det gäller den övergripande strategin resonerar Örebro kunskapshus i långsiktiga,
förebyggande och trygghetsfrämjande termer. I första hand har man en tydlig socialpolitisk
profil där tyngdpunkten i arbetet riktas mot de generella insatserna. Man har ett utvecklat
brottsförebyggande arbete som riktar sig mot individer med riskbeteende. När det gäller lokal
kunskapsinhämtning har man sedan via socialtjänsten gjort en mindre kartläggning av
våldsbejakande extremism redan före kunskapshusets tid. Denna kartläggning har mestadels
skett via egna nätverk med myndighetspersoner, mer eller mindre informellt, men också
genom formaliserade informationsträffar där kunskapshusets polis på veckobasis träffar
polisens underrättelsetjänst och säkerhetspolisen som delar med sig av information till honom
som i sin tur för med sig kunskapen till kunskapshuset. Samtliga fyra personer i kunskapshuset håller sig uppdaterade om vad som skrivs i lokalpress och tipsar varandra om artiklar
och rapporter. Samordnaren har en hemsida på Örebro kommuns intranät och samlar
rapporter, boktips och artiklar i dessa frågor som han delar med övriga som följer dessa frågor
i kommunen. På intranätsidan lägger samordnaren upp uppgifter om stödtelefonen och länk
till Rädda barnens hemsida, länkar till nyheter och inslag på radion samt länkar till material
från Nationella samordnaren och Statens Medieråd, Socialstyrelsen handlingsplan, m.m.
När det gäller individärenden håller kunskapshuset information på en aggregerad och
avidentifierad nivå. Man problematiserar riskerna med rutinerna vad gäller informationshantering av individkaraktär. Minnesanteckningar som arbetsmaterial förs. I fråga om
enskilda individers eventuella hot mot allmänhet, tjänstemän inom kommunen eller politiskt
förtroendevalda konstaterar samordnaren att detta är polisens område och överlämnar frågan
till polisen och deras samarbete med Säkerhetspolisen. Kunskapshusets polis får nödvändig
information, men det är viktigt enligt samordnaren att denna information hålls inom en snäv
krets. ”Jag jobbar ju i kommunen och min uppgift är inte att bedriva någon
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underrättelsetjänst”.94 Samordnaren ser en risk i, att som kommunal tjänsteman, samla
information om individer som liknar underrättelseverksamhet, med fara för att individer
behandlas på ett sekretessregelvidrigt sätt.
När det gäller övrig kunskapsinhämtning bidrar de tre övriga medarbetarna i kunskapshuset.
Via sitt stora nätverk får socialtjänstens representant en bild av lokalläget i Örebro och får
också reda på omständigheter runt individer. Ibland uppstår svårigheter att arbeta vidare med
individuppgifterna då samtycke inte ges. Ibland hör anhöriga av sig direkt till henne som
personresurs i kunskapshuset.95
Utbildning
Kunskapsnivån beträffande våldsbejakande extremism behöver höjas och utbildningssatsningar för lärare, förskollärare, fritidsgårdspersonal, socialförvaltning m.fl. anses särskilt
angelägna. I handlingsplanen lyfts därför utbildningsinsatser fram som avgörande för ett
framgångsrikt arbete. Samordnaren i Örebro hänvisar också till den kunskapsbank som finns
hos Nationella samordnaren i form av metodmaterial, exempelvis Samtalskompassen, som är
en manual för strategier i arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism. I den lokala
handlingsplanen ses samordnaren och Partnerskap Örebro som huvudansvariga för
kunskapshöjande utbildningsinsatser gentemot första linjens personal inom skola, socialtjänst
och fritidssektor liksom personal inom kommunala bolag.96
Samordnaren i Örebro bekräftar att flera av dessa stipulerade insatser har satts igång och
uppskattar att man under 2016 haft träffar för ca 1400 personer i Örebro inom fritidsgårdar,
försörjningsstöd, praktikhandledare, skolkuratorer m.m.97 Kunskapshuset har även arbetat
med informations- och utbildningsinsatser i länet i stort.
Stödtelefon
Den nationella stödtelefonen har spelat en blygsam roll för kunskapshuset i Örebro. Några få
samtal har kommit den vägen, framför allt i början av stödtelefonens verksamhet där
samordnaren hade relativt mycket kontakt med en anhörig. Man har dock inte skapat en egen
orostelefon till kunskapshuset som allmänheten kan ringa, som man exempelvis gjort i
Borlänge.
Avhopparstöd
I Örebro har man en viss överblick över vilka som varit krigsresande med hemvist i
kommunen. Enligt Samordnaren har ett tiotal i Örebro återvänt. Ingen av dessa har dock bett
om hjälp att lämna ”de radikala miljöerna” utan har gått in i det vanliga systemet och ansökt
om försörjningsstöd, praktik och liknande, eller klarat sig på egen hand.98 ”Ingen har sagt
´hej, jag vill ha hjälp´, eller ´jag har inte åkt iväg men jag umgås i radikala miljöer som jag
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vill komma bort ifrån´, det är det ingen som har gjort.”99 Kunskapshusets team säger att deras
arbete inte tycks nå fram till denna grupp i önskad omfattning.
Enligt samordnaren finns det, i den större gruppen krigsresande, ett antal personer som
möjligen varit nyfikna på äventyr och haft andra motiv än att kriga, och där han som
kommunal samordnare inte med säkerhet kan säga att dessa personer är att klassa som
våldsbejakande extremister.100 Andra lever sitt eget liv enligt samordnaren och tycks inte vara
i kontakt med systemet. Ytterligare några andra tillhör en grupp som rest till Syrien på nytt.
Av dem har några dött och några är kvar i Syrien. Enligt samordnaren är detta en grupp som
inte är lätt att få kontakt med och som inte självmant anmäler behov av hjälp. Bedömningen
från samordnaren är antalet personer som vill lämna våldsbejakande extremism förblir mycket
få. Med det i åtanke blir det enligt honom mindre självklart att bygga en egen struktur för
sådan hjälp. Kunskapshuset i Örebro har därför beslutat att använda den modell som finns
gällande avhoppare från kriminella gäng/nätverk. I enlighet med den finns numera en struktur
med skyddshandläggare inom socialtjänsten, representanter från försörjningsstöd liksom från
psykiatrin, arbetsförmedlingen, polisen och kriminalvården.101
Anhörigstöd
I handlingsplanen betonas arbetet med anhörigstöd, där stöd till föräldrar utgör en viktig del.
Nära knutet till kunskapshuset finns därför ett arbete med föräldrastöd inom den
förebyggande enheten inom socialtjänsten. Man blev tidigt involverad genom Nationella
samordnarens försorg i den idé om Mothers School som utvecklats i Österrike av Edit
Schlaffer.102 Två av kommunens socialarbetare inom den förebyggande enheten erbjöds att
åka med till Wien i mars 2016, för att lära sig mer om Edit Schlaffers initiativ. Efter en tvist
mellan Sverige och Österrike om rätten att använda ”Mothers School”-modellen valde man
trots allt i Örebro att fullfölja grundidén men att anpassa den till svenska lokala förhållanden.
De två personer som gått kursen i Österrike startade en samtalsgrupp, ”Trygga föräldrar”, där
man bjöd in mödrar i Vivalla med omnejdmed bakgrund i Irak, Iran, Marocko, Saudiarabien
och Somalia. Som mest var man vid något tillfälle 17 stycken men i genomsnitt runt tolv
kvinnor som deltog i hela serien med tio träffar, kvällstid, 1,5 – 2 timmar per gång.
Enligt ledarna för gruppen etablerades ett tryggt och tillitsfullt samtalsklimat som gjorde att
kvinnorna delade med sig av erfarenheter om sina liv som de uppfattade påverkade kvinnorna
både individuellt och som grupp. Utan att vara explicita i sin inbjudan till de deltagande
kvinnorna att samtalsgruppen skulle beröra våldsbejakande extremism kom likväl detta tema
upp tidigt.
De två socialarbetarna beskriver hur konfliktfyllda frågor kom upp till ytan i dessa
individuella berättelser. Vissa kvinnor antydde att de själva var drabbade och en kvinna
berättade att hon hade en son som hade stupat.103 En annan berättade om sin kamp för att få
sin son att inte falla för lockelsen att låta sig värvas som stridande till IS av en värvare som
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agerade bland de unga i Vivalla. Kvinnorna beskrev hur värvaren i området försökte värva
sympatisörer och en av dem om värvningsförsök riktade mot hennes son: ”Min son har blivit
erbjuden 25 000 för att åka”.104 En av Örebroledarna för föräldrasamtalsgruppen ser hur
mammorna i dessa dialoger agerar kraftfullt i sitt föräldraskap och också kliver fram som
budbärare av samhällets spelregler.
Ledarna för samtalsgruppen pekar på och uppskattar vikten av att mammorna har
diskussionen med barn och unga då det kan handla om liv och död när snabba pengar lockar.
”Demokrati går inte snabbt. Snabba pengar går snabbt, men du kan förlora livet.”105 De två
har genomfört den första omgången med Trygga föräldrar och utvärderar nu hur de ska gå
vidare. De uppfattar att det finns ett starkt behov från kvinnorna i dessa grupper att träffas och
tala mer om dessa frågor, och i någon form vill de båda fortsätta med arbetet, men vet inte
exakt hur.
Samverkan med civilsamhälle och skola
Samordnaren i Örebro menar att man haft kontakter med civilsamhället, men långt ifrån på
den ambitionsnivå som man formulerade i handlingsplanen. I viss mån har man haft kontakt
med föreningar som Rädda barnen, Afrikas Horn och Navigator, men samarbetet har inte
riktigt kommit igång. När det gäller trossamfunden är polisrepresentanten i kunskapshuset
självkritisk med vad man lyckats uppnå och han konstaterar att samarbetet är mycket
begränsat. Man har inte lyckats knyta an varken till kristna eller muslimska församlingar på
ett fruktbart sätt. 106

Problem och utmaningar som lyfts av företrädare för kunskapshuset i
Örebro
Tyngdpunkt i det långsiktiga demokratistärkande arbetet
Samordnaren menar att det viktigaste i kunskapshusets arbete så här långt har varit att öka
medvetenheten om att problematiken finns och att Örebro kommun har en strategi för att
långsiktigt stärka demokratin. Samordnaren menar dock att det finns en risk att problematiken
sjunker undan i det allmänna politiska medvetandet och att man tappar bort det tålmodiga och
långsiktiga arbetet.
Sekretess, informationsdelning och integritet
I Örebro är samordnaren noga med att inte själv hantera individfall och ser till att inte behöva
veta namn och personnummer när en fråga hanteras. Samordnaren ser också till att inte
upprätta något slags arkiv eller register över problematiska ärenden. Minnesanteckningar från
möten i kunskapshusets team är allmänt hållna och okontroversiella. Samtidigt menar han att i
det vardagliga arbetet är det nödvändigt att arbeta individ- och familjeinriktat. Men det
handlar inte om bevakning av dessa personer utan snarare om en omsorg och förebyggande
insatser. Med icke-myndiga personer sker detta ofta efter medgivande från någon nära
anhörig, som gör att man kan dela information i en social insatsgrupp (SIG). Samtidigt manar
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han till varsamhet så att man inte i onödan delar fullständiga uppgifter; man ska tvärtom måna
om att upprätthålla en inre sekretess när inte samtliga inblandade behöver känna till
individrelaterade uppgifter.107
Likväl dyker det ibland ärenden upp som kräver snabbt och flexibelt agerande. Samordnaren
berättar om ett fall där en ung person var inne på en skola och hotade med kniv. Personen
uppgav att han inte kunde ta livet av sig för att det var emot hans muslimska tro. Polisen
befarade då en förestående våldsaktion i form av ett så kallat utökat självmord. Samordnaren
beskriver hur flera i den här personens nätverk kontaktades i en snabb kartläggning om vem
han var. Det fanns i den inledande bedömningen en stor motvilja mot att släppa honom då han
inte bedömdes psykiskt friskt och samtidigt hade han inte begått något brott som hindrade att
man släppte honom. Men omständigheterna var sådana att man ville hålla kvar honom och få
honom under vård. Till slut dömdes han till rättspsykiatrisk vård. I sådana situationer
beskriver samordnaren hur nätverket kan mobiliseras och hur kunskapshuset arbetar med ett
nätverk av formella och informella kontakter. Kunskapshuset blir då en nyckelaktör, mitt i
informationsflödet och i en process av åtgärder.
Samordnaren för kunskapshuset i Örebro är medveten om att han och andra i delandet av
individfakta kan närma sig principiellt känsliga aspekter i sekretesshanteringen i ett akut läge.
Sekretesslagens anda håller dock samordnaren hårt på. ”Självbestämmande och integritet, vi
måste hålla den fanan högt, vilket kan tyckas göra vårt arbete svårare”.108 Samordnarens
resonemang från detta konkreta fall vittnar om hur samordnaren och hans nätverksaktörer går
en balansgång mellan de principiella och lagstiftningsmässiga riktlinjerna å ena sidan, och det
pragmatiskt hanterbara i ett akut läge å andra sidan, där risk för fara för allmänhet föreligger.
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5. Kunskapshuset i Göteborg
Historik
Under 2013 uppmärksammades Göteborg i medierna, med växande problem med
våldsbejakande extremism då främst stadsdelar i Nordöstra Göteborg kom att stå i centrum.
Flera med hemvist där hade beslutat sig för att resa till krigets Syrien och ansluta sig till IS.
Ansvariga tjänstemän och politiker märkte en ökad oro bland anhöriga och personal inom
framför allt skola och socialtjänst. Mot bakgrund av situationen fick sociala resursförvaltningen ett uppdrag att ta fram ett bredare kunskapsunderlag om fenomenet och utifrån det
komma med förslag på åtgärder. Detta ledde till bildandet av en ”ad-hoc-grupp” med ansvar
för att titta på frågan om varför unga människor attraherades av våldsbejakande extremism.
Ett förslag till strategi och en handlingsplan togs fram samt tillsättning av två kommunala
samordningstjänster. När Nationella samordnaren förordade att Göteborg skulle ingå som en
av fyra pilotkommuner fanns från våren 2015 därför redan en organisation med två
heltidstjänster inom området. Denna organisation kunde Göteborgs kommun bygga vidare på
när Nationella samordnaren 26 november 2015 beslutade om upprättandet av kunskapshus i
fyra pilotkommuner, bland annat i Göteborg.

Handlingsplan
Göteborgs stads handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism
sammanfattas i ett 21-sidigt dokument sammanställt av enhetschefen på Social
resursförvaltning. Planen är en fortsättning på den strategi som Göteborg formulerade och tog
beslut om i mars 2015.109 I den kommunala handlingsplanen har Göteborg sin version av
preventionspyramiden i en förenklad form.

Figur 4. Arbetet mot våldsbejakande extremism i Göteborgs kommun

Enligt Göteborgs stad kan arbetet mot våldbejakande extremism indelas i tre områden vilka i
mångt och mycket överensstämmer med Nationella samordnarens preventionspyramid. Enligt
modellen ska arbetet ske genom: (1) åtgärder för att värna om demokratin och alla människors
lika värde, (2) åtgärder för individer i riskzon och anhöriga samt (3) lagföring och åtgärder för
att individer ska lämna våldsbejakande miljöer.110 Göteborg pekar i sin handlingsplan på

109
110

Göteborgs stad (2016).
Ibid. s. 12.

32

arbetets spännvidd men konstaterar att den kommunala strategin inte förväntas täcka hela
pyramiden.
Göteborgs Stads huvudansvar ligger i de två nedersta delarna. Det handlar dels om att arbeta
med de demokratistärkande strukturerna som skyddar samhället mot våldsbejakande
extremism, men också om att mobilisera insatser för individer och deras anhöriga när det
finns en risk för våldsbejakande extremism i mittendelen.111 Huvudansvaret för lagföring av
brott gällande individer i våldsbejakande miljöer ligger hos polisen och rättsväsendet.
Handlingsplanen beskriver vidare att en del av samverkansuppdraget är att leda arbetet i ett
kunskapshus, och att Göteborgs Stad är en av de fyra pilotkommunerna som ska arbeta utifrån
modellen kunskapshus. Modellen syftar till att:
-

Samordna kommunens förebyggande resurser för att tillgodose behovet av stöd för
anhöriga och avhoppare
Identifiera och nå ut med riktade insatser tillsammans med civilsamhället
Ta emot samtal som kommit till den nationella stödtelefonen och som behöver slussas
vidare till olika kommunala verksamheter
Samordna omvärldsbevakning, utbildning och kunskapsutveckling för alla former av
våldsbejakande miljöer
Främja lokalt demokratiarbete med exempelvis medborgardialog, temadagar eller
föräldramöten.

Handlingsplanen beskriver kunskapshusets arbete som ett komplement till ordinarie arbete,
och att dess kompetenser kan vara en resurs i SSPF eller SIG-arbetet när det kommer till
våldsbejakande extremism. Kunskapshuset leds utifrån det samordningsuppdrag som social
resursnämnd har, och arbetet ska löpande avrapporteras till kommunens SIG-grupp.112

Organisation
I Göteborgs kommun är två personer anställda som lokala samordnare mot våldsbejakande
extremism. Dessa är kommunala tjänstemän inom sociala resursförvaltningen Göteborgs
kommun. Tillsammans kallas de Göteborgs stads samordnare och arbetar på daglig basis med
frågorna. Runt sig som samordnare har de byggt upp ett expertteam i ett kunskapsnätverk med
resurspersoner från polis, kurator- och säkerhetsansvarig inom gymnasieskolan, berörda
stadsdelsförvaltningar, säkerhetspolis, Kriminalvården, Kunskapscentrum mot organiserad
brottslighet samt andra delar av sociala resursförvaltningen. Denna grupp utgör kunskapshuset
och träffas en gång i månaden. Utöver denna konstellation finns en strategisk och styrande
samverkansgrupp för kunskapshuset som träffas ett par gånger per termin, med sektorchefer
från individ- och familjeomsorgen i Angered och Östra Göteborg samt ansvariga från polisen,
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet samt Säkerhetspolisen.113
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Utöver denna konstellation finns en strategisk samverkansgrupp mot våldsbejakande
extremism, med enhetschefer från olika stadsdelar. I gruppen ingår sektorchefer från individoch familjeomsorgen i Angered och Östra Göteborg samt representanter från
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet polisen och Säkerhetspolisen.114

Lägesbild
Under perioden 2012 fram till 2016 har i Göteborg en huvudsaklig uppmärksamhet varit
riktad mot våldsbejakande islamistisk extremism. Samordningsfunktionen har sedan starten
2015 tillsammans med ordinarie verksamhet inom Göteborgs stad arbetat med att hantera
återvändare från IS-kontrollerade områden. Återvändarna utgörs i vissa fall av familjer med
barn. Förutom radikalisering och resandeproblematik har det till samordningsfunktionen
också inkommit information om att det funnits unga vuxna som har en extrem tolkning av
islam samt hur dessa ifrågasatt etablerade religiösa ledare inom Göteborgs moskéer. Enskilda
individer har öppet visat att de sympatiserat med IS.115
När det gäller den autonoma vänsterextrema miljön har det funnits en viss aktivitet där påstått
nynazistiska personer har hängts ut offentligt med ansikte, namn, telefon och hemadress, med
oklar antydan om vad som skulle kunna tänkas ske med dessa. Vad beträffar den högerextrema miljön har kunskapen enligt samordnarna delvis runnit undan från den högre
medvetenhetsnivå som hade etablerats under 1990-talet. Denna bild har dock ändrats sedan
2016 då alltfler händelser kopplat till Vit makt-miljön bevakats. En tydlig tendens är att Vit
makt-grupper opererar i områden i försök att påverka enskilda individer att engagera sig i Vit
makt-miljön. Enligt samordnarna tycks gårdagens och dagens nazistsympatisörer mötas i en
förhöjd aktivitetsnivå och vissa sprängattentat på senare tid i Göteborg verkar enligt
samordnarna ha kunnat knytas till högerextrema kretsar.116
Ett tecken dock generellt på hur extremismscenen gestaltar sig i Göteborg har varit den
information som har genererats av samordnarna gällande händelser i det offentliga rummet
eller individrelaterade ärenden. Samtliga har gällt den våldsbejakande islamistiska miljön.
Inget fall har inkommit som handlat om högerextremism eller den autonoma vänstern. Dessa
uppgifter problematiserar samordnarna genom att hänvisa till en generell vindkantring som de
menar ägt rum vad gäller generella attityder i samtidsandan med större acceptans för
högerextrema attityder i samhället. Samordnarna befarar att detta har lett till att man inte har
nåtts av rapporter om högerextremistiska aktiviteter.117

Verksamhet
Samordning och tvärsektoriellt arbete
I Göteborgs handlingsplan har samordningsfunktionen en viktig plats i beskrivningen av
kunskapshusets funktion. Även samverkansgruppen som organisatorisk enhet visar vilken stor
betydelse som läggs vid att olika sektorer i staden samarbetar. Detta uppdrag betonas även i
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intervjun med de båda samordnarna. Mellan samverkansgruppens möten träffar samordnarna
representanter för olika kommunala verksamheter och myndigheter. Det här har särskilt visat
sig fungera i akuta situationer när det är viktigt att handla snabbt, till exempel när man får
reda på att någon är på väg till Syrien eller en hotfull situation uppstår.118
Omvärldsanalys och kunskapsinhämtning
De två samordnarna har inhämtat information som utgjort grunden till kartläggningen av hur
det ser ut i Göteborg genom tre huvudsakliga arbetsrutiner. För det första har samordnarna
genom modellen Trygg i Göteborg träffat de utsedda trygghetssamordnarna för Göteborgs 10
stadsdelar liksom den lokala kommunpolisen. Till detta kan läggas den informationsplattform
för arbetet som skapats genom en så kallad ”torsdagskonferens” som polisen håller i.
Representanter för räddningstjänst, stadsdelar och bostadsbolag har i denna rapporterat vad
som händer och detta har dokumenterats. För det andra har man följt händelser på sociala
medier. För det tredje har man regelbundet haft träffar med yrkesgrupper – såsom lärare,
skolkuratorer, fältassistenter, m.fl. – inom stadens myndigheter som delat med sig av intryck
och information.119
Utbildning
Enligt handlingsplanen har kunskapshuset ett uppdrag att samordna utbildning och
kunskapsutveckling om våldsbejakande extremism.120 Samordnarna initierade en
utbildningsprocess med sikte på myndighetspersoner men också representanter för
civilsamhället och näringslivet. Sammanlagt har man haft utbildningsinitiativ för mellan 5000
– 7000 personer inom Göteborg stad och andra områden, där man delat med sig av sin
kunskap om våldsbejakande extremism.
Stödtelefon
I Göteborg har den nationella stödtelefonen spelat en blygsam roll. Under stödtelefonens tid
har sammanlagt endast ett samtal med relevans för Göteborg kanaliserats vidare. Generellt har
samtliga ärenden kommit till samordnarna via utbildningsinsatser samt olika nätverk och
direktkontakter. Den nationella stödtelefonen har således inte varit en kanal för information
som berört samordnarna.121 Denna bild bekräftas av en av poliserna som arbetar i
kunskapshuset. Få har använt stödtelefonen.122
Avhopparstöd
När det gäller avhopparverksamhet ligger detta arbete mer som en framtida vision för
Göteborgs samordnare.
Anhörigstöd
I Göteborgs handlingsplan stipuleras att arbetet med stöd till anhöriga och avhoppare ska
samordnas med kommunen övriga förebyggande resurser.123 För Göteborgs del har detta
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arbete i första hand ägt rum i Göteborgs stadsdelar med upparbetade idéer om uppsökande
verksamhet tillsammans med föreningsliv och civilsamhälle.
Samverkan med civilsamhälle och skola
Göteborgs samordnare har haft ett uppsökande arbete där formella och informella
kontaktvägar använts för att bygga långsiktiga relationer till civilsamhällesrepresentanter
exempelvis inom den muslimska miljön och den somaliska diasporan.124 Den uppsökande
verksamheten och de etablerade och informella kontakterna med civilsamhället och tilliten
som byggts upp genom åren, leder enligt den lokala samordnaren till att man får god och
detaljerad lokal kännedom om läget inom olika miljöer och olika behov på lokal nivå.
Skolans säkerhetsansvariga ingår som en del i det expertteam som utgör kunskapshuset i
Göteborg, och upplever de tvärsektoriella mötena i gruppen som givande och viktiga, där man
både kan ge och ta emot information. Anställningen av samordnarna har också gjort det lättare
att rapportera oro för yttringar av våldsbejakande extremism än om man skulle gå den
formella vägen via socialtjänsten.125

Problem och utmaningar som lyfts av företrädare för kunskapshuset i
Göteborg
Att kunna arbeta med operativ flexibilitet i akuta lägen
De två samordnarna i Göteborg beskriver hur de fungerar som motorer i ett myndighets- och
civilsamhälleligt nätverk där de från sin position har kunnat agera både flexibelt och snabbt.
En del av flexibiliteten har haft att göra med deras beredvillighet att inte begränsa sig till
kontorsarbetstider eller att förlägga sitt arbete enbart till Sociala resursförvaltningens kontor.
De har till exempel besökt olika föreningar på andra tider än formella arbetstider. Uppdraget
kräver också flexibilitet av annat slag, till exempel i akuta lägen. I ett fall hotade en elev i en
skola personal med våld och hänvisningar till al-Shabaab, i andra fall har man fått kännedom
om en person som är på väg att åka till Syrien. Samordnarna berättade att man i dylika fall har
kunnat gå direkt till Säkerhetspolisen eller rakt upp till direktörsnivå och förankrat ett snabbt
agerande mot individen i fråga och ofta kunde samordnarna på det sättet inom några få
timmar få mandat att gå vidare i processen. ”Ibland i den kommunala byråkratin så kan det ju
ta flera veckor. Vi har ju då exempel på hur vi jobbar utomlinjemässigt. Vi kan ha en individ
som vill hoppa av idag. Imorgon kan det vara försent. Krävs att man är beredd att agera
direkt.”126
Sekretess, informationsdelning och integritet
Vid sådana snabba ageranden bör juridiska principer uppmärksammas och analyseras. En akut
situationen kan uppstå och upplösas tack vare ett agerande genom ett upparbetat nätverk av
personkontakter. Frågan är dock vilka riktlinjer och principer som blir tillämpliga för en
kontaktkedja där myndighetspersoner från skola, kommunal samordnare, Säkerhetspolisen
och socialtjänst är involverade, då man, som i fallet ovan, behöver ta reda på mer om en
124

Intervju samordnarna, kunskapshuset i Göteborg.
Intervju säkerhetsansvarig för utbildningsförvaltningen, kunskapshuset i Göteborg.
126
Intervju samordnarna, kunskapshuset i Göteborg.
125

36

individ för att avgöra om det handlar om en upprorisk tonåring eller en person som är farlig.
Frågan ställdes av en av samordnarna. ”Är det sekretess eller inte? Är det rätt eller fel?”127
Kollegan fyllde på och pekade på kravet på transparens och lyfte frågan om viss information
borde vara säkerhetsklassad. Ska arbetet som lokal samordnare fungera menade han att man
måste kunna fungera operativt på ett genomtänkt sätt vad gäller sekretessfrågor och lagrum.128
Också polisen som är nära knuten till kunskapshuset i Göteborg pekar på frågan om hur man
bäst hanterar känslig information. Han reflekterar dock från en något annan utgångspunkt
över att de som är inblandade i SSPF-linjen kan riskera att bli överdrivet oroliga för att sätta
ner foten fel i det han kallar ”sekretessträsket”. ”Tänk om jag säger namnet … då får jag
tjänstefel … alltså det är inte bra, det blir ett hinder.”129
Dokumentation av information
Ytterligare ett problem som lyfts fram är sammanställningen av kunskapshusets information
som samordnarna menar i vissa avseenden är mer omfattande än polisens. De menar att
polisen är inriktade på lokala stadsdelar medan samordnarna har en helhetssyn på ett annat
sätt. Kunskapshuset i Göteborg har information om ett antal individer, ärenden och händelser i
det offentliga rummet vars status de beskriver som juridiskt oklar. Som samordnare har man
varit väl medveten om risken med dokumentation av det här slaget, men frågar sig vilken
instans som bevakat dessa fall om de inte gjort det. ”Det här är ju inte en underrättelsetjänst.”130 säger en av samordnarna. En risk är att tilliten från exempelvis civilsamhället
undergrävs.131
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6. Kunskapshuset i Borlänge
Historik
Mot en bakgrund av en alltmer framträdande högerextremism i Borlänge såg kommunen
tidigt behov av att arbeta mot våldsbejakande extremism. Samtidigt fanns en politisk vilja att
bli nationellt ledande inom området mot våldsbejakande extremism och när kommunen fick
frågan om att fungera som nationell pilotkommun var det politiska beslutet lätt att fatta. I
augusti 2015 fattade hållbarhetsutskottet beslut om att en handlingsplan skulle upprättas. Den
gick ut på remiss till kommunens samtliga nämnder i december 2015, och antogs av ett nästan
enigt kommunfullmäktige i juni 2016.132 Den tidigare samordnaren gick i pension 2016, och
ersattes av de två nuvarande i september samma år. Båda arbetar på 50 % med detta uppdrag.

Handlingsplan
I Borlänges lokala handlingsplan mot våldsbejakande miljöer, upprättad 2016-03-24, beskrivs
kunskapshuset i ett delavsnitt, men det sägs samtidigt att kunskapshuset ska utgöra den
överbyggnad under vilken samtliga insatser samordnas.133 Arbetet illustreras med hjälp av en
version av preventionspyramiden.

Figur 5. Arbetet mot våldsbejakande extremism i Borlänge

I handlingsplanen poängteras att det förebyggande arbetet främst handlar om att stärka den
sociala hållbarheten och att värna demokratin. Detta inryms till största del i kommunens
uppdrag men även i polisens i viss mån. Högre upp i triangeln, mot riskgrupper och faktiska
indikationer på våldsbejakande extremism, är polisens roll tydligare samtidigt som samverkan
mellan kommun och polis ses som mycket viktig.134
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I kunskapshuset samlar kommunen resurser för att möta utmaningar kopplade till riskgrupper
och indikationer på våldsbejakande extremism. Dess uppdrag ligger främst i pyramidens övre
delar. Ansvaret för pyramidens bas, som illustrerar arbetet för social hållbarhet och värnande
av demokratin, ligger i första hand på andra aktörer inom kommunen. Kunskapshuset ska
ledas av de lokala samordnarna, och ska ha tillgång till kompetens inom polis, socialtjänst och
psykiatri. Dessa ska fungera som ett expertteam med spetskompetens gällande våldsbejakande
extremism. Kunskapshusets uppdrag sammanfattas i tre punkter: Det ska samordna
kommunens samlade förebyggande resurser gällande avhoppar- och anhörigstöd beträffande
våldsbejakande miljöer genom tvärsektoriellt arbete; det ska ta emot samtal från den
nationella stödtelefonen som behöver kanaliseras vidare; det ska inte handlägga ärenden som
har en tydlig mottagare som polis, socialtjänst eller SIG.135

Organisation
Kunskapshuset i Borlänge sorterar under hållbarhetsutskottet. Samordnarna anser att
kunskapshuset har flytande gränser. De beskriver sig själva som att de utgör eller är själva
centrum för kunskapshuset, men att de kopplar in kontakter och kompetenser utifrån det
aktuella ärendet. De två samordnarna har arbetat med kunskapshuset sedan september 2016,
och arbetar även med liknande frågor i kommunen (social hållbarhet, antidiskriminering,
mänskliga rättigheter och rasism). Detta är ett av skälen till svårigheten med avgränsningar
för kunskapshuset. De två lokala samordnarna säger att de har hela preventionspyramiden på
sitt bord, och det är svårt att särskilja när de agerar för kunskapshuset och inte. Det har lett till,
menar samordnarna, att ett stort fokus i Borlänge ligger på säger förebyggande åtgärder mot
våldsbejakande extremism, som demokratifrämjande åtgärder och främjande av social
hållbarhet, medan de menar att andra kommuner har, relativt sett, större fokus på trygghet och
säkerhet.136
Den tätaste kontakten utåt har de lokala samordnarna med socialtjänsten, men även med polis,
skola och psykolog. Samordnarna hoppas att det snart ska finnas ett mer konkret kunskapshus
i Borlänge som består av de två lokala samordnarna, kontaktpersonen från socialtjänsten (som
man redan har tät kontakt med) och en polis där man kan ha veckovis kontakt.137
De lokala samordnarna ser kunskapshuset som verksamhetsstödjande och verksamhetsövergripande. Samordningsuppdraget är komplext och kräver både kontaktnät och diplomati.
Kunskapshusets uppdrag är att samordna, stötta och lyfta frågor, men det operativa ansvaret
ligger i allmänhet inom andra verksamheter som samordnarna inte har inflytande över.
Samordnarna menar också att de i mycket är civilsamhällets röst in i kommunen, att de till
exempel kan föra upp frågor om rasism på kommunens arenor.138
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Borlänge är en liten kommun där kontakterna mellan de lokala samordnarna och andra
personer beskrivs som nära, informella och flexibla, vilket menas vara en stor fördel. Man har
också nära kontakter med Nationella samordnaren och med kunskapshuset i Göteborg.139

Lägesbild
Problem i Borlänge kommun med våldsbejakande extremism härrör enligt samordnarna i
huvudsak från Vit makt-miljön, något som kännetecknar Borlänge kommun av de fyra
pilotkommuner där kunskapshusen finns.140 Det finns mycket få indikationer på extremism
från den autonoma miljön.141 Den religiösa våldsbejakande miljön beskrivs som inte särskilt
utbredd.142
Vit makt-miljön har historiska rötter i området. Deras aktiviteter omfattar kampförberedande
aktiviteter, rekryteringsmöten, propagandaspridning, och också direkta hot mot tjänstemän
och politiker. Den organiserade miljön utgörs främst av Nordiska Motståndsrörelsen (NRM)
där södra Dalarna (Borlänge och Ludvika) utgör organisationens centrum och där flera ledare
är bosatta. NMR sitter på Sverigedemokratiska mandat i kommunfullmäktige i Ludvika och
Borlänge.143 Enligt samordnarna måste man beakta hotbilden på ett annat sätt än i kommuner
där lägesbilden är en annan, och att säkerhet blir en viktig fråga i Borlänge. ”IS-krigarna åker
nån annanstans, Vit makt är här. Man måste titta på säkerhet på ett annat sätt.”144 Dock menar
de att hela miljön måste tas i beaktande, och att det finns en tendens att se miljön så som den
såg ut på 1980–1990-talen där det främst handlade om organiserade individer. Idag är läget ett
annat där man med internets hjälp rör sig i mer lösliga nätverk. Det finns en kärna av
organiserade individer men deras budskap och förmåga till aktion når längre än till enbart
dem som är organiserade. Därtill ser samordnarna att en stor del av aktiviteterna i miljön inte
är brottsliga i formell mening, men likväl utgör en inverkan på den lokala demokratin. Att
bevaka och följa upp konsekvenserna av detta ligger utanför Polisens uppdrag då det handlar
om betydligt mer subtila uttryck.145 Vit makt-miljöns starka etablering framstår också som en
möjlig riskfaktor då de olika våldsbejakande miljöerna kan trigga varandra.146

Verksamhet
Samordning och tvärsektoriellt samarbete
Att samordna och förmedla kontakter är en viktig aktivitet för kunskapshuset, menar
samordnarna De exemplifierar med ett fall som blev en orosanmälan inom socialtjänsten där
de lokala samordnarna kopplade ihop den som ringde med en socialsekreterare i Göteborg
som haft många liknande fall.147
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Omvärldsanalys och kunskapsinhämtning
Samordnarna anser omvärldsanalys och kunskapsbild vara något av det viktigaste i deras
uppdrag. De säger att de lägger ett slags organiskt pussel av all insamlad information där det
är svårt att exakt beskriva hur de går tillväga. De har läst in sig på forskning, samtalat med
aktörer i civilsamhället,148 som Rädda Barnen och studieförbund, Islamiska förbundet,
Säkerhetspolisen,149 Svenska kyrkan och olika nationella experter, samt gjort djupintervjuer
med föreningar och olika individer, till exempel elever.150 Vidare har man arrangerat möten
med aktörer med kunskap inom området samt inhämtat information från forskning och media.
Exempel på aktörer som har konsulterats är forskare inom terrorism/våldsbejakande
extremism, fred- och konflikt och social hållbarhet, samt studieförbund och lokala föreningar,
polis, rektorer, religiösa samfund och bostadsbolag.151
Arbetet är fortlöpande, och samordnarna framhåller att de upparbetade kontakterna är mycket
viktiga. Kontaktnätet ger värdefulla möten alla dagar i veckan. Samordnarna har till exempel
nära kontakt med en person som tidigare var aktiv i Vit makt-miljön och som informellt har
hjälpt till att värdera ärenden. Många vet vilka samordnarna är och hör av sig om ett problem
uppstår. Samordnarna besitter nu själva sakkunskapen. Deras uppdrag är att hjälpa andra
lägga pussel, ge information och konsultation, och vara stöttande på olika sätt.152
Samordnarna tar i det här sammanhanget upp att det finns problem med arkivering och
informationshantering. Samtidigt, menar man, är det mycket känsliga frågor, och
informationen måste hanteras säkert.153
Utbildning
Kompetensutveckling inom kommunen anges i handlingsplanen som en viktig åtgärd i arbetet
mot våldsbejakande extremism och delokala samordnarna har utbildat skolchefer,
arbetsförmedlingen, fältgruppen och olika delar av socialtjänsten om ämnet våldsbejakande
extremism. Vid behov har de plockat in externa utbildare.154 Kunskapshuset har gett stöd och
utbildning till gymnasieskolan, elevhälsan, mottagningsgruppen, socialjouren, HR,
kulturförvaltningen samt den politiska och tjänstemannaledningen.155
Kommunal stödtelefon
Till skillnad från de andra kunskapshusen har Borlänge sedan hösten 2016 en lokal
stödtelefon som är öppen på vardagar 9-15. Det var ett politiskt önskemål att det skulle finnas
en sådan på lokal nivå. Samordnarna menar att det är ett sätt att bjuda in och öppna upp, och
visa att de är tillgängliga och intresserade. Man har hittills fått ungefär ett samtal i månaden
till den lokala stödtelefonen, mest från skolan men också från privatpersoner. Inget samtal har
kommit fram till dem via den nationella telefonen.156
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Samordnarna betonar att det är viktigt att fånga upp samtalen när presumtiva avhoppare hör
av sig. De anser att det är viktigt att någon svarar när en potentiell avhoppare hör av sig och
att samtalet tas om hand och inte försvinner, till exempel för att det är julledighet.157
Avhopparstöd
De lokala samordnarna arbetar inte med avhopparstöd, men kunskapshuset ska vara med och
stödja och förmedla kontakter. Avhoppar- och anhörigstöd ska ske i befintliga strukturer
genom individ- och familjeomsorgen och socialtjänsten, vilka anses ligga utanför kunskapshuset.158 Socialtjänsten arbetar med avhopparverksamhet i bredare mening, framför allt från
kriminella gäng, men insatserna är ju liknande med avhopparverksamhet från andra grupper
också.159 En socialsekreterare på socialtjänsten är en ingång för kunskapshuset om det dyker
upp ärenden. Vid behov kan kommunen ta in extern kompetens i form av till exempel ”En
annan sida av Sverige” och ”Fryshuset”.160
Anhörigstöd
De lokala samordnarna är med i uppbyggnaden av föräldrastöd, genom att stötta, förmedla
kontakter och bidra med sakkunskap.161 Det är socialtjänstens uppgift att gå in med
samtalsstöd till anhöriga. Kunskapshuset för först en dialog och definierar problemen, och
skickar vidare till socialtjänsten om ärendet ska dit. Enligt den intervjuade socialsekreteraren
har det funnits ett sådant ärende på väg, men är osäker på om det blivit något av det. Ärendet
handlade om Vit makt. En ambition med så kallade Mother Schools har funnits, men vilar just
nu p.g.a. juridiska komplikationer.162
Samverkan med civilsamhälle och skola
Samordnarna har ett nära samarbete med olika organisationer inom civilsamhället. Framför
allt handlar det om kunskapsinhämtning. De har intervjuat företrädare för en lång rad
föreningar och organisationer, och menar att de därför har fått en fördjupad bild av läget när
det gäller våldsbejakande extremism i kommunen. Kunskapshuset utgör därigenom en
”civilsamhällets röst in i kommunen” vad beträffar dessa frågor.163 Föreningarna är väldigt
viktiga eftersom de har en så nära kontakt med folk i allmänhet och också bidrar till ett socialt
hållbart Borlänge som är en del i det förebyggande arbetet.164
Ett exempel på en demokratisatsning i skolan där samordnarna finns med och stöttar är
Toleransprojektet.165 Toleransprojektet är ett nationellt nätverk, som startades efter att John
Hron mördades av nazister 1995, och som arbetar med värderingar hos högstadieelever. I
Borlänge finns för andra året (2017) ett projekt som delvis är bekostat av Segerstedtinstitutet
och som är riktat mot elever i årskurs nio. Just årskurs nio är en strategisk tidpunkt vald
eftersom det är dags för gymnasieval vilket kan ge en möjlighet att komma bort från
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kompisgäng och få nya vänner. Svenska kyrkan som civilsamhällesaktör stödjer projektet
med lokal. Projektet handlar om elevernas identitet, varför de själva tänker som de gör, och
man talar om roller som offer och förövare, om grupptryck, civilkurage och mod.166

Problem och utmaningar som lyfts av företrädare för Kunskapshuset i
Borlänge
Arkivering och offentlighetsprincipen
Ett problem som tas upp av samordnarna relaterar till offentlighetsprincipen. Kommunen, och
därmed samordnarnas arbete, lyder under offentlighetsprincipen, och därmed finns
avvägningar att göra i fråga om arkivering av information som samordnarna samlar in
gällande lägesbilden. Anteckningar för arbetet med den kontinuerliga analysen uppdateras och
omformuleras över tid.167
Skilda lägesbilder
Ett annat problem som samordnarna tar upp är att kunskapshusets och polisens lägesbild av
våldsbejakande extremism skiljer sig åt. Detta, menar samordnarna, beror på att polisens
uppdrag är att hantera brottslighet och att många aktiviteter i Vit makt-miljön inte är brottsliga
i strikt mening. Samordnarna menar att polisen därmed inte fokuserar på Vit makt-miljön på
samma sätt som på den islamistiska extremismmiljön.168 Det finns exempel på personer som
varit aktiva i NMR och som bett om hjälp att lämna rörelsen, men där polisen inte bedömt
dessa som avhoppare eftersom de inte dömts för några brott.169 Tjänstemän och politiker som
arbetar med frågor relaterade till våldsbejakande miljöer och flyktingmottagande utsätts för
indirekta och direkta hot. Konsekvensen blir att personer riskerar att tystas, vilket är ett direkt
hot mot demokratin.170
En fråga som samordnarna tar upp och som blir viktig i detta sammanhang är hur man
definierar våldsbejakande extremism. Polisen agerar bara om det finns misstanke om brott,
och det är inte kriminellt varken att vara med i de här organisationerna, eller att ha vissa
åsikter. Man kan vara konsument av propaganda, ideologisk sympatisör, eller stötta
ekonomiskt, utan att polisen kan göra något.171
Behovet av flexibilitet i kommunala strukturer
Samordnarna tar också upp behovet av att snabbt kunna nå resurspersoner, även om det är
julafton eller fredag klockan sex. Frågan om våldsbejakande extremism kräver en flexibilitet
som inte finns i ordinarie system. Utmaningen kommunalt ligger i att arbeta långsiktigt och
samordnat inom ramen för befintlig organisation och möta uppkomna behov utanför ordinarie
arbetstid. Allt är inte möjligt att planera, och visst arbete kan inte alltid hanteras på ordinarie
arbetstid utan sker via sociala medier, telefon och/eller informella möten.172
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7. Kunskapshuset i Stockholm
Historik
Stockholm fick en central stadsövergripande samordnare mot våldsbejakande extremism i
september 2016. De tjänstemän som förde diskussioner med Nationella samordnaren inför
inrättandet av ett kunskapshus har alla slutat.173 Den nuvarande centrala samordnaren känner
inte till hur resonemangen gick innan hon trädde in i tjänsten. Det gör att det är svårt att få en
bild ur den dåvarande stadsledningens perspektiv om inrättandet av ett kunskapshus i staden. I
april 2016 antog kommunstyrelsen riktlinjer för det stadsövergripande arbetet mot
våldsbejakande extremism.174 Sju partier stod bakom överenskommelsen.175

Handlingsplan
Motsvarigheten till de dokument som i andra kommuner kallas handlingsplan, benämns i
Stockholm riktlinjer. Lokala handlingsplaner har tagits fram av samtliga stadsdelar och
berörda fackförvaltningar. Här beskrivs innehållet i de centrala riktlinjerna. Där framgår att
arbetet mot våldsbejakande extremism ska ta sin utgångspunkt i ”de övergripande definitioner
av målgrupper och åtgärdsområden” som Nationella samordnaren har föreslagit.176 Man
använder sig av en inverterad, men i övrigt snarlik version av Nationella samordnarens
preventionspyramid.
Allmänna insatser som främjar och värnar demokratin
och alla människors lika värde och rättigheter och ökar
kunskapen om våldsbejakande extremism i allmänhet.
Riktade och förebyggande insatser som
fokuserar på de stadsdelar där
våldsbejakande extremistiska rörelser
har fått fäste

Individinsatser till
avhoppare och
drabbade

Figur 6. Åtgärdernas och målgruppernas övergripande struktur i Stockholms stads riktlinjer.

I riktlinjerna anges att ett kunskapshus ska inrättas i samverkan med Nationella samordnaren.
Dess grundläggande uppgift beskrivs vara att samordna och utveckla det förebyggande arbetet
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mot våldsbejakande miljöer i staden inom ramen för befintliga strukturer, sammankalla
relevanta samverkansgrupper inom staden och med externa aktörer, vara en ingång och möta
behoven från anhöriga, avhoppare, invånare, praktiker och övriga aktörer och kanalisera dessa
till lämpliga mottagare inom kommunen och andra samverkanspartners. Kunskapshuset ska
kunna inhämta information i anonymiserad form från kommunens verksamhet om
våldsbejakande miljöer och individer inom dessa. Reglerna avseende sekretess ska iakttas.177

Organisation
Enligt riktlinjerna ska staden ha en central samordnare mot våldsbejakande extremism som
ska vara placerad på stadsledningskontoret. Den centrala samordnarens uppgift är att
”koordinera stadens interna arbete mot våldsbejakande extremism i enlighet med dessa
riktlinjer”, samt att stärka samordningen med Nationella samordnaren och andra externa
aktörer.178
Stockholms stad är en stor organisation med en hög grad av ansvar delegerat till stadens
nämnder och bolagsstyrelser. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära
de berörda som möjligt. Tjänstemannaorganisationen är uppdelad i 14 stadsdelsförvaltningar,
17 fackförvaltningar och 16 bolag. De14 stadsdelarna, med befolkningsmängd från knappt 30
000 i Älvsjö till nästan 130 000 på Södermalm, är självbestämmande i stora delar och
organiserade på olika sätt. Varje stadsdelsförvaltning har en lokal samordnare i frågan som
ansvarar för att upprätta en lokal lägesbeskrivning och handlingsplan. Utöver dessa finns det
samordnare på vissa fackförvaltningar: socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Totalt finns
således 19 samordnare mot våldsbejakande extremism på stadsdels- eller fackförvaltningsnivå
vilka är samlade i ett nätverk som leds av den centrala samordnaren.
Förhållandet mellan stadens centrala samordnare och beteckningen kunskapshus framgår inte
tydligt i riktlinjerna, och även i intervjun med den centrala samordnaren blir det tydligt att det
förhållandet inte är definierat. Hon lyfter fram problemen med att implementera en sådan
funktion på central nivå i staden när det operativa och individuella arbetet sker lokalt, på
stadsdelsnivå. Därför förefaller det ganska naturligt att själva beteckningen kunskapshus inte
används i stadens dagliga arbete mot våldsbejakande extremism. Det uppdrag som beskrivs i
den gemensamma handlingsplanen för kunskapshusen179 utförs dock även i Stockholm. Några
av uppgifterna som beskrivs där verkställs av den centrala samordnaren; andra ligger på de
lokala samordnarna och fackförvaltningarnas samordnare.180

Lägesbild
Stockholms storlek och heterogenitet gör att det inte är lätt att ge en övergripande lägesbild
för staden. Det är stadsdelsnämndernas uppgift att, tillsammans med den lokala polisen,
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information från olika kommunala verksamheter såsom socialtjänst, skola, fritidsverksamhet
samt uppgifter från andra, till exempel lokala föreningar, ta fram en lokal lägesbild av den
våldsbejakande extremismen i stadsdelen. Dessa lägesbilder framgår i respektive nämnds
handlingsplan vilka ska godkännas av kommunstyrelsen. Den stadsövergripande lägesbilden
avseende brottsaktiva individer visar dock att staden har aktivitet i alla tre miljöerna –
våldsbejakande islamistisk extremism, Vit makt-miljön och autonoma miljön. Den våldsbejakande islamismen förekommer främst i de västra delarna av staden. Vit makt-miljön och
den autonoma miljön är spridd över hela staden. Stadsdelsnämndernas problematik är olika
avseende hur miljöerna visar sig. Innerstadsdelarna har framförallt problem med att
demonstrationer och manifestationer genomförs i deras geografiska område då personer
aktiva i en miljö reser dit och deltar i aktiviteter.
Detta är en bild som i stort bekräftas i stadsdelsnämndernas lokala handlingsplaner. Det ska
dock noteras att rapporter om aktiviteter från den autonoma miljön är så gott som helt
frånvarande i stadsdelsnämndernas lägesbilder.181 En orsak till detta är sannolikt att den
autonoma miljön över lag är mindre aktiv för närvarande. Aktivitet blir synlig då Vit maktmiljön agerar till exempel demonstrerar då motdemonstrationer är vanligt. Den miljö som är
mest synlig i lägesbilderna är den högerextrema, men även den islamistiska miljön nämns
som aktiv i några av handlingsplanerna.

Verksamhet
Eftersom gränsen mellan den centrala samordnaren och kunskapshuset är svår att dra, redogör
vi här i första hand för samordnarens verksamhet. I den mån verksamheter är utlokaliserade i
förvaltningarna nämner vi det.
Samordning och tvärsektoriellt samarbete
En av den centrala samordnarens uppgifter är att koordinera det arbete mot våldsbejakande
extremism som utförs av stadsdelsförvaltningarna och fackförvaltningarna. Det görs bland
annat genom det nätverk som finns för samordnarna där frågor kan lyftas och diskuteras,
genom att stödja stadsdelsförvaltningarna och fackförvaltningarna i deras arbete med att ta
fram lägesbilder och handlingsplaner och genom dialog med olika förvaltningar kring
enskilda ämnesområden som särskilt behöver belysas. Både den centrala samordnaren och
socialförvaltningens samordnare betonar under intervjun hur viktigt det är att inte göra arbetet
mot våldsbejakande extremism till ”ett eget rör”, alltså en verksamhet som är separerad från
kommunens övriga arbete,182 något som stämmer väl överens med stadens riktlinjer.183
Förebyggande arbete och insatser mot våldsbejakande extremism, både på individ- och
strukturell nivå, är i stora delar desamma som i förebyggande arbete och insatser mot
kriminalitet, psykisk ohälsa och utanförskap. Arbetet mot våldsbejakande miljöer pågår i till
exempel socialtjänst, skola och polis. Den centrala samordnaren och socialförvaltningens
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samordnare är överens om att stadsdelsförvaltningarnas verksamhet närmare behöver
kartläggas dels för att tydliggöra vad som redan görs som har bäring i arbete mot
våldsbejakande extremism, dels för att se vart det kan behövas ytterligare insatser och
metoder. Det är också viktigt att metoder som används med framgång i en del av staden
sprids till andra, och att man har ett stadsövergripandesynsätt på vad som kan och bör göras så
att individer får bästa möjliga stöd. Det ingår i den centrala samordnarens uppdrag att se till
att stadens arbete utgår ifrån befintlig forskning och att inhämta och sprida kunskap från såväl
nationell som internationell nivå. Det är också viktigt att tydliggöra vad som kan respektive
inte kan göras utifrån den lagstiftning som finns. Rättsutredningar har initierats på
stadsledningskontoret för att klargöra sekretessregler för stadens verksamheter och
möjligheter till informationsöverföring internt och externt.184
Ett område där det är viktigt med samverkan är i det brottsförebyggande arbetet. I vårt samtal
om detta uttrycker samordnaren frustration över sekretesslagstiftningen, som till stor del
omöjliggör utbyte av information på individnivå mellan exempelvis polis och socialtjänst.185
Omvärldsanalys och kunskapsbild
Den centrala samordnaren samverkar med externa myndigheter och akademi för att inhämta
kunskap om pågående verksamhet och forskning. Därutöver deltar samordnaren i
internationella sammanhang såsom ”Strong cities network”, möten inom ramen för
”Radicalisation Awareness Network” (RAN) och andra konferenser och möten. Stadens
interna nätverk används för att göra information och kunskap på området känd för alla
samordnare för vidare spridning i förvaltningarna. Det finns också en särskild sida på stadens
intranät för arbetet mot våldsbejakande extremism i syfte att ge medarbetare ökad kunskap
och aktuell information. En del av detta arbete borde kunna skötas på nationell nivå, menar
samordnaren. Hon menar att, eftersom Sverige består av 290 kommuner, framstår det som
ineffektivt att alla kommuner, var och en, ska utföra samma arbete när det skulle kunna
sammanställas och förmedlas från nationellt håll. Detta skulle underlätta för kommuner att
kunna hålla kunskapen hög och uppdaterad på området, och fokusera på att utföra arbete.186
Utbildning
I så gott som alla de lokala lägesbilder som stadsdelsnämnderna har tecknat framgick att
anställda vid kommunen och deras samarbetspartners saknar kunskap om våldsbejakande
extremism och hur den tar sig uttryck. Den centrala samordnaren har ett uppdrag att ta fram
en stadsövergripande utbildningsplan. Utbildningarna kommer att påbörjas under hösten
2017,187 och stadens lokala samordnare bistår den centrala samordnaren i arbetet att prioritera
verksamheter som ska delta i utbildningen. Intranätets information om våldsbejakande
extremism kommer under hösten att utvecklas i syfte att ge en bred baskunskap på området
som medarbetare lätt kan tillgodogöra sig. Det planeras också tillfällen för stadsövergripande
erfarenhetsutbyten.
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Kommunal stödtelefon
Någon kommunal stödtelefon för enbart frågor rörande våldsbejakande extremism finns inte i
Stockholm. I varje stadsdelsområde erbjuder socialtjänsten olika typer av socialt stöd och
service och socialjouren ger akut hjälp på kvällar, nätter och helger när den lokala socialtjänsten är stängda. Medborgare ska i första hand vända till socialtjänsten i sin stadsdelsförvaltning, men om man är i behov av akut hjälp efter kontorstid kan man kontakta
socialjouren. Den centrala samordnaren har tagit emot ett ärende från Rädda Barnens
Orostelefon (tidigare Röda Korsets stödtelefon). Detta hänvisades till den berörda
stadsdelsförvaltningen. Sammantaget har ca tio samtal tagits emot i hela Stockholms stad
sedan telefonen öppnade.188
Avhopparstöd
Arbete på individnivå sker i respektive stadsdelsförvaltning då socialtjänsten enligt
lagstiftning har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver
vilket också gäller avhoppare. Om en person vill ha stöd kan socialtjänsten erbjuda insatser
utifrån en individuell prövning.
Avhopparverksamhet erbjuds inom ramen för sociala insatsgrupper, sociala insatsgrupper för
unga vuxna och den stadsövergripande avhopparverksamheten. Den stadsövergripande
avhopparverksamheten riktar sig till avhoppare som har kontakt med polisens avhopparverksamhet och där polisen bedömer att avhopparen är i behov av skyddsåtgärder. Ideologiskt
motiverad brottslighet är inte ett hinder för att få hjälp av stadens avhopparverksamhet. Om
stödet erbjuds inom ramen för sociala insatsgrupper sätts en grupp samman utifrån individens
behov. Gruppen består av representanter från olika myndigheter och aktörer och här kan
företrädare för trossamfund, idrottstränare och andra representanter från civilsamhället ingå.
Socialtjänst och polis ingår alltid. Varje enskilt ärende utgår ifrån individens behov vilket
säkerställer att rätt stöd ges utifrån just det ärendets förutsättningar.
Här blir återigen motviljan mot att bygga ”andra rör” än de som redan finns i den kommunala
strukturen synlig.189
Anhörigstöd
Arbete på individnivå sker i respektive stadsdelsförvaltning då socialtjänsten har det yttersta
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver vilket också gäller anhörigstöd.
Om en person vill ha stöd kan socialtjänsten erbjuda insatser utifrån en individuell prövning.
Enligt de stadsövergripande riktlinjerna ska de som drabbas av extremism i akuta situationer
få stöd och trygghet och anhöriga inkluderas i denna grupp. Hur stödet ser ut anpassas efter
individuella förutsättningar. Varje enskilt ärende utgår ifrån individens behov vilket
säkerställer att rätt stöd ges utifrån just det ärendets förutsättningar.
I sin tidigare tjänst i en av stadsdelsförvaltningarna höll den nuvarande samordnaren för
socialförvaltningen i en samtalsgrupp för mödrar. Gruppen var inspirerad av Mother School-
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programmet, men anpassat för att passa svenska lagar och förhållanden. I sin nuvarande tjänst
är ett av hans uppdrag att stötta tjänstemän som arbetar lokalt med dessa frågor.190
Samverkan med civilsamhälle och skola
Samverkan med civilsamhället äger främst rum på lokal nivå, där operativt arbete sker. Staden
samverkar gärna men det ska då ske utifrån premissen att det täcker upp och kompletterar den
verksamhet man utför själv.191 Man vill alltså inte heller här skapa parallella strukturer.
Ett problem är att civilsamhällets verksamhet till stora delar bygger på frivillighet, med
personer som kommer och går. Därmed kan kvaliteten variera mycket, även över tid i en och
samma verksamhet. Samordnaren säger i intervjun att i det här arbetet är det viktigt att
”kvalitet är säkerställd, och det bästa sättet som vi ser det är att vi bygger upp vår egen
verksamhet så gott vi kan, och tar hjälp av civilsamhället där vi kan få hjälp att nå lite
längre”.192
Det är utbildningsnämnden som är ansvarig för att uppfylla de uppdrag man givits i de
stadsövergripande riktlinjerna gällande skolans arbete mot våldsbejakande extremism. Det
framgår i nämndens handlingsplan hur man avser att arbeta med frågan inom skolans
verksamhet. Utbildningsförvaltningens samordnare bidrar med skolans perspektiv i frågorna i
stadens nätverk. Det pågår också samverkan lokalt, där skolan, socialtjänsten och polisen har
ett särskilt uppdrag att ta fram rutiner för gemensam hantering kring radikaliserade individer.

Problem och utmaningar som lyfts av företrädare för kunskapshuset i
Stockholm
Informationsdelning och sekretess
I redogörelsen ovan har flera problem och utmaningar lyfts. En av de viktigaste är kanske
problemet med sekretesslagstiftningen som gör det mycket svårt att dela information mellan
olika myndigheter, till exempel polis och socialtjänst men också inom staden, till exempel
mellan stadsdelsförvaltningarnas olika socialtjänster, eller mellan personal hos arbetsmarknadsförvaltningen och personal hos socialförvaltningen. En stor del av arbetet mot
våldsbejakande extremism sker på individnivå, och där är det ofta nödvändigt att olika
myndigheter kan dela information om individen för att kunna göra en effektiv insats. Den
centrala samordnaren menar alltså att med dagens lagstiftning är det inte möjligt utan
personens samtycke.
Gränsdragning våldsbejakande åsikter och handlingar
Ett annat problem som togs upp är gränsdragningen mellan våldsbejakande extrema åsikter
som leder till handling, och extrema åsikter som kanske inte är direkt våldsbejakande. Att
arbeta mot våldsbejakande extremism är i delar en utmaning, eftersom det inte alltid finns
handlingar att rikta sin verksamhet emot och det är lagligt att ha vilka extrema åsikter man
vill. Här menar samordnaren att det är viktigt med ett allmänt demokratifrämjande arbete och
att tala om värdegrunds- och jämställdhetsfrågor för att även kunna påverka åsikter och
190
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uppfattningar med kunskap. I dessa frågor pågår en mängd arbete i olika sammanhang, inte
enbart för att motverka våldsbejakande ideologier utan allmänt.
Preventionspyramiden – polisens brottsförebyggande uppdrag
Samordnaren lyfter också problemet med att man ofta bortser från polisens
brottsförebyggande uppdrag, och att det är viktigt för kommunala verksamheter att samarbeta
med polisen i sådana frågor. Hon ställer sig frågande till den pyramidmodell som finns i
delbetänkandet ”Värna demokratin mot våldsbejakande extremism”.193 I betänkandet finns en
bild som visar en preventionspyramid så som Nationella samordnaren ser den och där man
skrivit in vilka myndigheter och aktörer som är aktuella i de olika stadierna. I den översta
delen ”Förhindra, försvåra” återfinns blanda andra Polismyndigheten. I stegen under, som
benämns ”Underlätta utträde” och ”Motverka inträde” det vill säga det förebyggande arbete,
finns inte Polismyndigheten uppräknad. Samordnaren menar att Polismyndigheten har ett
lagstadgat brottsförebyggande uppdrag och att här finns ett stort och viktigt fält för samarbete
mellan, bland andra, kommun och polis.

193
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8. Andra röster om kunskapshusen
De fyra föregående kapitlen behandlade kunskapshusen i Örebro, Göteborg, Borlänge och
Stockholm. Det här kapitlet handlar om hur 16 aktörer utanför kunskapshusen uppfattar
samverkan med dessa. Eftersom kunskapshusen är uppbyggda på olika sätt, hör vissa slag av
aktörer i en del kommuner till kunskapshuset, medan samma aktörer i andra kommuner står
utanför. Intervjupersonerna eller informanterna i detta kapitel är representanter för
socialtjänsten, representanter för skola och utbildningsförvaltning, kommunpolisen, polisens
nationella operativa avdelning, Säkerhetspolisen, kommunalråd samt utvecklingsledare för
folkhälsa.
Intervjuerna med dessa personer fokuserade på deras relation till och erfarenhet av
kunskapshusen, om kunskapshusen har underlättat deras verksamhet och i så fall hur, samt
vad de erfarit hade fungerat respektive inte fungerat i kunskapshusens arbete. Svaren
samlades i tre olika teman: Kunskap och kompetens, Samordning, och Informationsdelning
och kommunikation. Ett fjärde tema, som företräddes av endast en informant, tas upp sist:
Funktionen kunskapshus överflödig.
För att i möjligaste mån bevara informanternas anonymitet anges nedan inte vem som har sagt
vad. Då kunskapshusen endast har varit verksamma under ungefär ett år, har flera av
informanterna begränsad erfarenhet av kunskapshusens verksamhet. Av dem som hade något
slag av erfarenhet av kunskapshusen kan sägas att flera var försiktigt positiva, men inte hade
särskilt mycket att berätta.

Kunskap och kompetens
Flera informanter menade att Kunskapshusen har en viktig funktion för att höja
kunskapsnivån om våldsbejakande extremism, och att de gjort ett bra arbete när de till
exempel gått ut med information i skolor.
Det som är bra med kunskapshuset är att vi har samordnare som är fokuserade på just det området
och som skaffar sig en fördjupad kompetens. Så oavsett var man är i socialtjänsten och kommunen
så finns kompetensen i kommunen och nära till hands. Socialtjänstens arbete idag är specialiserat
och vi ska kunna allt om allt, det blir ogörligt. Det är angeläget när det är så här viktiga områden att
det finns övergripande kompetens nära till hands.

En annan person, som varit med på träffar med kunskapshuset, sade att han lärt sig mycket
om våldsbejakande extremism genom dessa möten, om orsaker till att våldsbejakande
extremism existerar och vilka strategier kommunen arbetar efter.

Samordning
Kunskapshusets enande, samlande och samordnande funktion betonas också. En informant
menade att hennes arbete mot våldsbejakande extremism dock var oberoende av
kunskapshuset och skulle pågått på liknande sätt även utan detta. ”Ibland kan jag känna att jag
saknar ännu mer samordning med vad som sker. […] Ännu mer samordna och nyttja. Men det
har ju inte varit igång så lång tid.” En annan informant från socialtjänsten sade att de aldrig
fått något ärende via kunskapshuset, utan att de får sina ärenden på andra vägar. ”Vi har aldrig
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fått nåt. Säpo anmäler ju inte till kunskapshusen, utan direkt till oss. Detta [med
kunskapshusen] är en omväg.” En annan informant från socialtjänsten i en annan kommun
noterade att man endast fått något enstaka ärende via kunskapshuset, men i detta fall berodde
det snarast på att ärendena är få. En ytterligare röst från socialtjänsten menade att de och
kunskapshusen arbetar i parallella spår utan särskilt mycket kontakt. ”Vi arbetar sida vid sida,
parallellt. Dom har inte varit oss behjälpliga, jo lite med information.”

Informationsdelning och kommunikation
Olika aspekter av informationsdelning och kommunikation lyftes också fram. Den starkaste
rösten kom från en kommunpolis utanför kunskapshuset i en kommun där polisen och
kunskapshuset inte haft mycket kontakt. ”Vi har träffats någon gång tidigare i år och känt lite
på varandra, men jag känner att vi står och stampar lite grann. Det är inte bara kunskapshuset
utan det är även upp till oss också naturligtvis, men vi står och stampar lite.” En bidragande
faktor till den bristande kommunikationen mellan polis och kunskapshus menade informanten
var att man har olika lägesbilder. Detta i sin tur beror på en annan aspekt som har att göra med
informationsdelning, och det är att kommunpolisen har information från Säkerhetspolisen, via
länets underrättelsegrupp, som kunskapshuset inte har. Kommunens lägesbild fokuserar på
den högerextrema sidan, medan informationen från Säkerhetspolisen avslöjar att också den
religiösa extremismen utgör ett allvarligt problem i kommunen.
Om man tittar på den högerextrema miljön, nazisterna, de är ju väldigt tydliga i sin framtoning. De
vill synas och det gör de på alla sätt och vis också, de sätter upp stickers och de har en mycket aktiv
hemsida som sprider de här budskapen. Så det gör ju att de är relativt lätta att identifiera; de
gömmer sig inte någonstans. Men den andra miljön, den muslimska miljön, har ju inte alls den här
framtoningen.

Säkerhetspolisen kommunicerar, såvitt denna informant vet, inte med kunskapshuset eller
kommunerna, och han skulle önska att det fanns en sådan etablerad samverkan mellan
Säkerhetspolisen och kommunerna.
Den [informationen] stannar nog hos oss, vill jag påstå. Sen sitter jag i dilemmat, jag har ju tagit
del av handlingar som är rödstämplade, som finns i ett fåtal exemplar och där jag då får hålla det
för mig själv det jag ser. Det är ett bekymmer, alltså hur sprida den här väsentliga informationen till
den som behöver ha den.

Även detta att Säkerhetspolisen delar information med kommunpolisen är ganska nytt, säger
en person: ”Vi är ju alla offentliga förvaltningar så det ska vi ju kunna hantera utan
bekymmer. Men nu känns det som att det haltar, det här tredje benet, kommunen är inte riktigt
med.” Hans bestämda åsikt var att också kommunen borde få ta del av Säkerhetspolisens
lägesbild.
Informanten tog också upp sekretesslagstiftningen, och menade att den inte alltid behövde
utgöra ett hinder, utan ibland används som ett sätt att slippa föra information vidare. Han
menade att man också kan försöka se möjligheter istället för hinder i lagstiftningen.
Generalklausulen ger vissa möjligheter, men informanten tror att lagstiftningen ändå skulle
behöva förändras på vissa sätt med tanke på just våldsbejakande extremism och risken för
terrorbrott.
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En annan informant från socialtjänsten menade att sekretesslagstiftningen inte är något
problem. Antingen har man fått samtycke från individen och kan prata fritt, eller också får
socialtjänsten information från polisen. Det finns inget behov för socialtjänsten att, från andra
hållet, informera polisen. När en utredning har startat har socialtjänsten rätt att fråga polisen
utan att man bryter sekretessen. Man kan tala fritt i en social insatsgrupp (SIG) om personer
som är under 18 år, och om vuxna som har åsikter behöver man, menar denna informant, inte
prata. Handlar det om ett brott gör man polisanmälan.
Från nationella polisens sida menade man att ett problem gällande informationsdelning är att
informationen ofta stannar upp på någon nivå, när den skulle behöva komma ut till exempel
till kommunpoliser som arbetar mot socialtjänsten. Information kommer från
Säkerhetspolisen, och särskilt historiskt sett har man tänkt att det finns skäl att vara försiktig
med att dela viss information. Man arbetar nu för att försöka förändra detta. Det fungerar
enligt informanten också allt bättre med informationskedjan från Säkerhetspolisen till polisen
och vidare ut i den lokala polisorganisationen.
Den nationella Polisen har också lämnat in en hemställan om lagändring gällande
sekretesslagstiftningen. Man menar att generalklausulen är svårtolkad och problematisk och
att olika individer tolkar den på olika sätt. Bedömningen ska göras av den enskilde
tjänstemannen vilket blir en svårighet. ”Vi tycker inte att sekretesslagstiftningen uppfyller de
kraven som regeringen ställer på polisen i strategin [mot terrorism], där man säger att vi ska
dela massor av information.” Polismyndigheten föreslår i sin hemställan om lagändringar
föranledda av regeringens strategi mot terrorism Förebygga, förhindra och försvåra – den
svenska strategin mot terrorism (2014/15: 146) en översyn av möjligheterna till ett mer
effektivt och rättssäkert informationsutbyte mellan samverkande myndigheter genom
sekretessbrytande bestämmelser i syfte att möjliggöra ett bättre brottsförebyggande arbete mot
terrorism. Man menar att generalklausulens krav för informationsdelning är otydlig, och att
det är viktigt att skola och socialtjänst får möjligheter att nå individer som befinner sig i en
tidig radikaliseringsprocess. Man menar vidare att hälso- och sjukvården samt socialtjänsten
har alltför begränsade möjligheter att lämna information till polisen vilket försvårar polisens
arbete. Man saknar en särskild sekretessbrytande bestämmelse som tar sikte på
brottsförebyggande arbete.194
Säkerhetspolisen bekräftade att deras relation till kunskapshusen formellt är mycket
begränsad. De kanaliserar all information genom kontakten med den öppna polisen, och inte
till exempel vare sig till socialtjänsten eller till kunskapshusen. Man ansåg inte att
sekretesslagstiftningen behöver förändras.

Funktionen kunskapshus överflödig
En av informanterna är starkt kritisk till konceptet kunskapshuset, och menar att
kunskapshusen utgör en omväg och ett dubbelarbete. Hon menar att i hennes stadsdel har
socialtjänst, lokal polis, säkerhetspolis och skola ett bra samarbete, och kunskapshuset har i
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detta samarbete ingen funktion. Informanten har tidigare deltagit i möten i kunskapshuset som
en del av expertnätverket, men menar att det inte gav något över huvud taget. Hon menar att
det händer för lite i kunskapshuset.
Då åkte man hit en gång i månaden. Samma sak varje gång. Det måste ske en aktivitet mellan
gångerna. Och det gjorde det inte. ’Okej, runda lägesbild’. Och så skulle man leverera nåt, men det
kom aldrig nånting tillbaka.

Informanten uttrycker också oro för att kunskapshuset försöker hantera individärenden, som
de inte har kompetens för.
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9. Summering av information från kunskapshusens företrädare
och andra röster utanför kunskapshusen
I detta avsnitt sammanfattas den information som materialet tillhandahåller. Redovisningen
följer de tre första frågorna av de fyra frågor som står i centrum för utvärderingen:
-

Vilka likheter och skillnader går att urskilja i de olika kunskapshusens verksamhet?
Vilka generella utmaningar går att identifiera?
Vilka generella framgångsfaktorer går att identifiera?

Den fjärde frågeställningen, hur arbetet mot våldsbejakande extremism kan förbättras,
diskuteras i kapitlet Slutsats, sist i utvärderingen. Utmaningar och framgångsfaktorer kommer
att diskuteras mer utförligt i nästa avsnitt, Fördjupad analys av kunskapshusens utmaningar.

Likheter och skillnader mellan kunskapshusen
Det går att konstatera att de fyra kunskapshusen har olika förutsättningar vad gäller en del
grundläggande faktorer. En är kommunens storlek. Stockholms stad, som är den största
kommunen, ställer helt andra krav på ett kunskapshus än Borlänge kommun, som är den
minsta av de fyra pilotkommunerna. I större kommuner krävs en organisation med en starkare
och mer omfattande struktur och samordning, något som kan göra beslut och implementering
till mer komplexa processer. Kunskapshusens optimala struktur kan alltså variera med
kommunens storlek.
Olika lägesbilder
Kommunerna har också varierande lokala lägesbilder att ta hänsyn till i arbetet mot
våldsbejakande extremism. I Göteborg och Örebro dominerar den islamistiska extremismen,
särskilt i stadsdelarna Angered och Vivalla där man haft många resande till krigets Syrien.
Båda kommunerna har viss aktivitet från den autonoma vänstern. Göteborg uppvisar en viss
aktivitet från den högerextremistiska sidan (som dock har ökat sedan intervjuerna ägde rum i
februari 2017) medan denna inte finns i Örebro kommun. Borlänge kommuns lägesbild av
våldsbejakande extremism påvisar däremot en övervikt mot högerextremism, medan den
religiösa extremismen enligt kunskapshuset har låg aktivitet i kommunen. Polisen har dock en
annan lägesbild där man menar att den islamistiska extremismen utgör ett starkare hot i
Borlänge än vad kunskapshusets lägesbild beskriver. I Stockholms stad finns aktivitet från
den islamistiska extremismen, de högerextrema miljöerna och autonom vänster, men i olika
områden i kommunen.
De olika slagen av våldsbejakande extremism som dominerar i varje kommun yttrar sig på
varierande sätt och styr därmed kunskapshusens arbete i något skilda riktningar. De tre
inriktningarna av våldsbejakande extremism har olika profiler, arbetar på skilda sätt och är
synliga i olika utsträckning och på varierande sätt, och kräver därför varierade former av
kunskapsinhämtning och beredskap från respektive kommuner. Den islamistiska extremismen
kommer till exempel till uttryck i krigsresande, medan de högerextremt engagerade ibland är
verksamma på den politiska arenan och också är representerade i kommunfullmäktige i vissa
kommuner. I Borlänge, där den högerextrema miljön är stark, lägger kommunen stor vikt på
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demokratifrämjande aktiviteter, vilket uttrycks bland annat i Toleransprojektet i skolorna.
Kunskapshusets båda samordnare arbetar utöver med kunskapshuset också med
demokratifrämjande aktiviteter, och menar att det är svårt att skilja de delarna i deras arbete
åt. För att förstå och analysera den islamistiska extremismen krävs en viss religions- och
kulturvetenskaplig kompetens, samt en medvetenhet om innebörden i ideologiska
ståndpunkter som exempelvis islamofobi.
Organisation
De fyra kunskapshusen har valt olika slag av organisation, framför allt gällande vilka aktörer
som inkluderas i kunskapshuset och vilka som uppfattas som utanförstående resurser. I
Örebro och Göteborg inkluderas, förutom den lokala samordnaren (Örebro) eller de två lokala
samordnarna (Göteborg) andra kompetenser från framför allt polis och socialtjänst i
kunskapshusen, som då utgörs av team bestående av olika slag av aktörer. I Borlänge består
kunskapshuset endast av de två lokala samordnarna. I Stockholm verkar beteckningen
kunskapshuset inte användas i stadens dagliga arbete mot våldsbejakande extremism, även om
det uppdrag som beskrivs i den gemensamma handlingsplanen för kunskapshusen ändå utförs.
Det finns problem med att implementera en funktion som kunskapshuset på central nivå i
staden, beroende på Stockholm stads storlek och heterogenitet
Verksamhet
Kunskapshusens uppdrag är omfattande, och eftersom de inte har funnits mer än högst något
år har man inte överallt ännu på ett optimalt sätt kommit igång med alla planerade
verksamheter. Vad gäller deras verksamhet skiljer den sig åt mellan kunskapshusen, då de
delvis har valt att fokusera på olika aktiviteter. Alla fyra kunskapshusen har – liksom de flesta
kommuner i Sverige - producerat en lägesbild genom att på olika sätt samla in kunskap, och
de har också påbörjat utbildningsinsatser gällande våldsbejakande extremism, framför allt till
skolor och till första linjens personal. Kunskapshusens kunskapshöjande funktion är något
som uppskattas av utanförstående aktörer. Det uppfattas som bra att det finns någon som är
expert på just våldsbejakande extremism och som man kan vända sig till.
Tvärsektoriell samordning
Alla fyra kunskapshusen arbetar med tvärsektoriell samordning, men har lyckats med detta i
olika stor utsträckning. Kunskapshusen verkar allmänt ha spelat en viktig roll när ärenden
dykt upp som kräver snabba insatser, då kontakter och snabb kommunikation varit väsentligt,
men som också ibland krävt samordnare med eldsjälspersonlighet som inte ser sitt arbete som
begränsat till den egentliga arbetstiden. Representanter för flera av kunskapshusen menar att
detta slag av operativ flexibilitet i akuta situationer är nödvändig i arbetet med våldsbejakande
extremism. Det tvärsektoriella arbetet verkar ha fungerat bäst när olika kompetenser, som i
Örebro och Göteborg, har varit en del av själva kunskapshuset, och kontakterna mellan de
olika aktörerna varit upparbetade. Någon röst utanför kunskapshusen menar att ännu mer
samordning behövs. Flera röster från socialtjänsten anser att man har fått relativt få ärenden
via kunskapshusen och tycker att kunskapshuset och socialtjänsten arbetar i olika ”stuprör”.
Kommunikationen med Säkerhetspolisen är dock den som varit mest problematisk, och som
inte fungerat i kunskapshusen generellt, dock med Örebro som undantag. Denna bristande
kommunikation har bland annat resulterat i att Borlänge kommun och
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polisen/Säkerhetspolisen har olika lägesbilder, där Säkerhetspolisen menar att den
islamistiska extremismen utgör ett långt större hot än vad som framgår i kunskapshusets
dokumentation.
Stödtelefonen
Den nationella stödtelefonen har spelat en marginell roll för samtliga kunskapshus.
Stockholms stadsdelar har mottagit omkring tio samtal genom denna, men kunskapshuset
specifikt har inte varit involverat i dessa. Inte heller den lokala stödtelefonen som finns i
Borlänge kommun har tagit emot särskilt många samtal.
Avhoppar- och anhörigstöd
Avhopparstöd och anhörigstöd ligger i allmänhet längre ner på prioriteringslistan för
kunskapshusen, men det finns vissa initiativ som Trygga föräldrar i Örebro, som ligger
utanför kunskapshuset men som har ett samarbete med detta. Avhoppar- och anhörigstöd hör
till socialtjänstens domäner och den befintliga organisationen där, och kunskapshusens
uppdrag är mest att vara stöttande och hänvisa individer till socialtjänsten vid behov.
Civilsamhället
Inte heller samverkan mellan kunskapshusen och civilsamhället har i allmänhet riktigt kommit
igång. Kunskapshusen har kontakter med olika aktörer inom kyrkor, moskéer och
idrottsrörelsen, och försöker bygga långsiktiga relationer, men inte mycket av gemensamma
aktiviteter och projekt verkar ännu finnas. Kontakter med civilsamhället uppges dock ha varit
viktiga vad gäller omvärldsbevakning och för att skapa lägesbilder gällande olika
våldsbejakande miljöer.

Utmaningar för kunskapshusen
Kunskapshusens uppdrag och mål
Kunskapshusen har ett omfattande uppdrag, och exakt vad det innebär och hur det ska
implementeras har ännu inte utkristalliserats. En del av arbetet är därutöver långsiktigt.
Resultaten är inte omedelbart synliga, och en del aktörer uttrycker en rädsla för att uppdraget
därmed kan riskera att försvinna från det allmänna politiska medvetandet.
En grundläggande problematik i kunskapshusens mål är innebörden i det tudelade begreppet
våldsbejakande extremism. Det ena begreppet, våldsbejakande, gör att flera av aktörerna inom
kunskapshusen uttrycker problematik i hur man ska förhålla sig till detta. Beroende på
tolkning menar man att det finns en risk att det nationella och kommunala arbetet mot
våldsbejakande förhållningssätt kan inkräkta på skyddet av varje medborgares åsikts- och
yttrandefrihet. På grund av dessa oklarheter är de nationella och kommunala strategierna mot
våldsbejakande extremism behäftade med vagheter som får konsekvenser för arbetet, och kan
resultera i skilda lägesbilder. Det samlade begreppet våldsbejakande extremism kan även
tolkas vara vagare eller starkare knutet till demokratiska politiska processer. Denna
grundläggande problematik gällande kunskapshusens mål kommer vi att återkomma till i
diskussionen i nästa kapitel, och diskuterar inte detta vidare här.
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Det finns också en ambivalens angående tolkningen av omfattningen av kunskapshusens
uppdrag, som handlar om arkivering och hantering av såväl känslig information som
individärenden. I vissa fall har kunskapshusen en dokumentation av individärenden vars
status är juridiskt oklar. Informanter uttrycker frågor kring om denna typ av arkivering och
dokumentation tillhör kunskapshusens uppdrag eller inte – och, om inte, vilken aktör som ska
ha denna typ av överblick.
Operativ flexibilitet kontra kommunal struktur
Ett problem som tas upp av flera av kunskapshusens representanter är behovet av operativ
flexibilitet och snabba aktioner gällande våldsbejakande extremism, och den viktiga rollen
som kunskapshusen i dessa fall spelar. Två aspekter tas här upp. Den ena gäller att
kunskapshusens representanter i många fall är eldsjälar som svarar i telefon även på helger
och kvällar, och som i tjänsten besöker civilsamhällets aktörer utanför ordinarie arbetstid. Det
finns här en spänning mellan uppdragets natur och kommunal struktur som kan krocka med
exempelvis arbetstidsavtal.
Den andra aspekten som samordnarna tar upp är behovet att snabbt kunna nå resurspersoner,
även på ”udda” tider. De menar att uppdraget kräver en flexibilitet som inte finns i ett
ordinarie kommunalt system. Vid individinriktade insatser är tidsfaktorn avgörande då det kan
handla om några få dagar då en individ står och vacklar i sitt beslut om att resa till krigets
Syrien eller inte, och då vederbörande eller någon i närheten kontaktat samordnaren. Här ser
samordnarna nödvändigheten av ett mycket snabbt arbete som inte kan hanteras i den
ordinarie kommunala byråkratin som ibland kan ta flera veckor. Här måste man gå rakt upp
till direktörsnivå och förankra ett snabbt agerande och på det sättet inom några få timmar få
mandat att gå vidare i processen.
Kommunikation, informationsdelning och sekretess
Problem kring kommunikation, informationsdelning och sekretess tas återkommande och på
olika sätt upp av nästan alla i informanter. Frågan har flera dimensioner och problematiska
sidor. En handlar om vikten av etablerade samarbeten och kommunikationsvägar, som gör att
informationskedjor löper snabbt och friktionsfritt, och som kan handla om såväl formella som
informella kontakter och nätverk. Här synes de samverkansteam som etablerats av en del
kunskapshus vara väsentliga. Samverkan med polisen verkar vara den del som haft flest
brister i vissa kunskapshus.195 Det står klart också att kommunikationen måste gå åt båda
hållen för att upplevas som meningsfull av de iblandade parterna. Kommunikation är också
väsentlig för att klargöra vem som gör vad och undvika dubbelarbete.
Ett relaterat problem är långa kommunikationskedjor, som till exempel från Säkerhetspolisen
via nationella polisen till kommunpolisen, till kommunen/kunskapshusen och vidare till
socialtjänsten, som kan göra att informationen stannar upp och inte kommer ut till
kommunerna. Enligt några av informanterna fungerar nu dessa kommunikationskedjor från
Säkerhetspolisen och ut i den lokala organisationen allt bättre, men det står klart att det här
fortfarande finns ett stort glapp.
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kommuner (E-post från representant för Nationella samordnaren).
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Sekretesslagstiftningen upplevs som problematisk, till den grad att en informant benämner
denna som ”sekretessträsket”. Flera menade att eftersom en stor del av arbetet mot
våldsbejakande extremism sker på individnivå är det ofta nödvändigt att myndigheter och
verksamheter kan dela information om individen för att kunna göra en effektiv insats, och att
sekretesslagstiftningen då kan utgöra ett hinder. Vissa informanter menade att lagstiftningen
skulle behöva ändras just med tanke på våldsbejakande extremism och risken för terrorbrott.
Andra tog upp möjligheterna i sekretesslagstiftningen som inte används, och att
generalklausulen är underutnyttjad av polisen.
Hemställan om lagändring från nationella Polisen ger vid handen att man där anser att
generalklausulen är svårtolkad och problematisk. Bedömningen ska göras av den enskilda
tjänstemannen vilket blir en svårighet. Ytterligare informanter menade att
sekretesslagstiftningen ibland används som ett sätt att slippa föra information vidare. Andra
tog upp att sekretesslagstiftningen är så krånglig att de flesta inte begriper den, och att man
därför inte vare sig kan eller vågar använda sig av de möjligheter som lagstiftningen trots allt
ger. Sekretesslagstiftning, kommunikation och informationsdelning diskuteras vidare i nästa
avsnitt.
Dokumentation och offentlighetsprincipen
En utmaning för kunskapshusen är vad man ska dokumentera och arkivera från den
omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning man gör. Riskerna med att bli en ”kommunal
underrättelsetjänst” tas upp av flera informanter. Denna utmaning hör nära samman med hur
begreppet våldsbejakande extremism tolkas och i vad mån ideologiska aspekter omfattas eller
inte. Se fördjupad analys i nästa kapitel.
Ett oklart lagrum för kunskapshusen är att offentlighetsprincipen gäller i det kommunala
arbetet. Detta utgör ett problem för dokumentation och arkivering, då allt som inte uppfattas
som ”arbetsmaterial” är offentligt och kan begäras ut av vem som helst. Detta gör att mycket
av informationen om våldsbejakande terrorism som samlas in finns endast i samordnarnas
huvuden, eller i skrivblock som inte arkiveras. Vad som ses som en offentlig handling eller ett
arbetsmaterial uppfattas vara en gråzon. Denna praxis blir problematisk vid byte av
samordnare, då insamlad information inte finns dokumenterad utan den nya samordnaren mer
eller mindre får börja om från början.
Framgångsfaktorer för kunskapshusen
Med hänsyn till den korta tiden som kunskapshusen fungerat, samt problemen med att ta fram
evidens för olika slag av metoder mot våldsbejakande extremism, finns svårigheter att med
säkerhet identifiera vad som fungerar. Men information från informanter såväl innanför som
utanför kunskapshusen samt indikationer från forskning, ger vid handen att kunskapshusen
bedriver många aktiviteter som relaterar till kartläggning, utbildning och samordning som är
väsentliga för ett bra resultat i ett längre perspektiv. Initiativ som Toleransprojektet
(Borlänge) och Trygga föräldrar (Örebro), som är indirekt kopplade till kunskapshusen, torde
också vara positiva och ha en viss effekt.
Vid en jämförelse mellan hur de olika kunskapshusen fungerar framträder olika aspekter av
god kommunikation som en framgångsfaktor i arbetet mot våldsbejakande extremism.
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Framför allt kunskapshuset i Örebro har skapat en struktur där olika nödvändiga funktioner
inkluderas i kunskapshuset, där det finns god kommunikation inom gruppen som helhet, och
där kommunikationen med exempelvis Säkerhetspolisen fungerar väl. Ytterligare en väsentlig
faktor, som tas upp av en del kunskapshus, är förmågan till operativ flexibilitet i det praktiska
arbetet. Också denna relaterar till god kommunikation, då det till stor del handlar om att ha ett
stort kontaktnät och upparbetade kontakter.
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10. Fördjupad analys av kunskapshusens utmaningar
Nedan diskuteras i ett vidare perspektiv de utmaningar som i tidigare kapitel har identifierats
utifrån intervjuer med såväl företrädare för kunskapshusen som utanförstående aktörer. Fem
områden tas upp i en fördjupad analys:
1. Vad är ett kunskapshus? Metafor som skapar missförstånd
2. Vaga mål – spänning mellan olika nivåer av preventionspyramiden
3. Kunskapshusens externa samarbetspartners – vilka har aktiverats och vilka inte?
4. Kommunikation, informationsdelning och sekretess
5. Brist på evidensbaserad forskning
Att notera är att de svenska kunskapshusen inte är ensamma om ovanstående utmaningar.
Som tas upp i avsnittet om forskning och evidensbaserade metoder visar en utvärdering från
Nederländerna angående Trygghetshusen 2011 på delvis liknande problem: hur
Trygghetshusen ska organiseras, att relevanta partners saknas i samverkan, vaga mål samt att
den interna kommunikationen mellan parterna är otillräcklig. Den nederländska utvärderingen
visade också att Trygghetshus som lyckas väl är bättre på dessa faktorer.196

Vad är ett kunskapshus? Metafor som skapar missförstånd
Beteckningen kunskapshus har redan från början väckt frågor. Ordet ”hus” ger associationer
till en fysisk byggnad, då det istället snarast ska förstås som en metafor. I dokument från
Nationella samordnaren, andra myndigheter och de aktuella kommunerna kan man läsa
formuleringar som: ”Kunskapshus är inte en byggnad utan en samordningsfunktion”197, eller
”Kunskapshus behöver inte nödvändigtvis innebära inrättandet av ett fysiskt hus utan kan
fungera som ett nätverksbaserat arbetssätt”198. En av medarbetarna vid Nationella
samordnaren sa i en intervju: ”Den första frågan vi fick var: ’Var ska husen byggas
någonstans?’ Det var en pedagogisk utmaning att förklara att det är inga hus som ska byggas;
det är en symbol.”199
Kunskapshusen betecknar alltså en kommunal samordningsfunktion för inhämtande och
distribution av kunskap i vid mening kring våldsbejakande extremism. Rent konkret är
kunskapshusens ”väggar” eller gränser av flera skäl suddiga. I samtliga fyra pilotkommuner
utgör den lokala samordnaren (eller samordnarna) en central del av kunskapshuset och driver
dess verksamhet. I praktiken är dock den lokala samordnarens uppdrag mer omfattande än
kunskapshusets. De lokala samordnarnas uppdrag skiljer sig alltså delvis från kunskapshusens, och verksamheterna överlappar varandra. Det är därför inte alltid lätt att hålla isär
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dessa båda funktioner, något som framgår av flera av våra intervjuer med de lokala
samordnarna/ledarna för kunskapshusen.
En annan svårighet har varit att se skillnader mellan, å ena sidan de fyra pilotkommunernas
kunskapshus, och å den andra de lokala samordnare och arbete mot våldsbejakande extremism
som varje kommun ska ha. De fyra pilotkommunerna har haft en nära samverkan med
Nationella samordnaren, men det finns andra kommuner som bedriver ett arbete mot
våldsbejakande extremism som ligger i framkant. Det finns alltså ibland inga större och
uttalade skillnader mellan det som kallas för kunskapshus och andra kommuners arbete mot
våldsbejakande extremism.
Behövs då en funktion som kallas kunskapshus? En representant för Nationella samordnaren
förklarar att tanken med beteckningen kunskapshus var att det skulle förstås som ett
varumärke: ”Tanken var att de skulle få hjälp av varumärket kunskapshuset, och bedriva en
effektivare verksamhet.”200 Det är lätt att förstå en sådan tanke, då arbetet mot våldsbejakande
extremism är av mycket speciell karaktär som kanske skulle riskera att försvinna under andra
typer av verksamheter om man inte ger det en speciell beteckning. Dock är det, efter endast
ett års arbete, svårt att säga om beteckningen kunskapshus etablerats och verkligen fungerar
som det varumärke som var avsikten.
Utifrån såväl internationella erfarenheter som information som framkommit i den här studien
är det väsentligt att fortsätta med ett lokalt arbete mot våldsbejakande extremism. Det kan
dock diskuteras om kunskapshus är den bästa beteckningen för detta arbete. Den speciella
karaktär som arbetet mot våldsbejakande extremism har framhålls visserligen tydligare genom
sådana beteckningar, men samtidigt kan det i nuläget ge upphov till missförstånd då
beteckningen kunskapshus både kan synas missvisande och inte heller tydliggör innehåll och
arbetets slag.
Själva beteckningen är dock bara en av flera otydligheter vad gäller kunskapshusen och deras
arbete. Nedan diskuteras några perspektiv på hur kunskapshusen kommit att se ut och arbeta.
Det gäller dels vagheter i de grundläggande målformuleringarna som kan leda till oklarheter
och olika tolkningar, dels vilka externa samarbetspartners som kunskapshusen i praktiken
kommit att ha i relation till handlingsplaner och riktlinjer.

Vaga mål – spänning mellan olika nivåer i preventionspyramiden
Ambivalens mellan sociopolitiska och säkerhetspolitiska dimensioner
I jämförelse med internationella strategier i arbetet mot våldsbejakande extremism har Sverige
valt en väg som i större utsträckning betonat de långsiktigt demokratistärkande perspektiven
snarare än ett säkerhetsdominerat tänkande. Detta kommer till uttryck genom beslutet att
förlägga arbetet mot våldsbejakande extremism under Kulturdepartementet och inte under
Justitiedepartementet som skett i många andra länder.201 Med hjälp av preventionspyramiden
(se nedan) tydliggörs att arbetet i kunskapshusen förväntas äga rum i det breda långsiktiga,
200
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demokratistärkande arbetet i första hand, och där de mer säkerhetsorienterade delarna i
preventionspyramiden ombesörjs av rättsvårdande myndigheter.

Figur 7. Preventionspyramid.202

Som vi lyfte fram i kapitel två åskådliggör preventionspyramiden ett samhälleligt spektrum
från pyramidens bas, där samhällets främjande demokratidelar byggs upp av hela samhällets
föreningsliv, offentliga sektor och internationella organisationer, till pyramidens topp där
polis och säkerhetspolis samverkar i brottsförhindrande insatser.203
Arbetet för demokrati mot våldsbejakande extremism stipulerar ett kommunalt ansvar för
individer i riskzonen (åtgärder i mellannivån av preventionspyramiden) plus åtgärder som
förmår individer att lämna våldsbejakande extremism (åtgärd i den högre nivån av
preventionspyramiden). Strategin stipulerar också ett polisiärt inslag utifrån lagföring av
individer (på den högsta preventionsnivån i pyramiden). Polisen har ett brottsförebyggande
ansvar för individer i riskzon (mellannivån i preventionspyramiden), samt ett
brottsförebyggande uppdrag i stort i samhället på en generell demokratifrämjande nivå,
genom skolbesök mm, (det vill säga i preventionspyramidens bas).
I rapporter som behandlar denna spännvidd av aktiviteter på olika nivåer menar Christer
Mattsson att det är en påtaglig skillnad i arbetet mot våldsbejakande extremism om man
närmar sig fenomenet ”från ett säkerhetspolitiskt perspektiv, i jämförelse med ett
socialpolitiskt eller utbildningspolitiskt perspektiv”.204 Denna spänning avspeglas bland andra
nordiska forskare.205 Frågan vilken som utgör den mest grundläggande orienteringspunkten
mellan dessa två perspektiv är inte oproblematisk för kunskapshusens aktörer. I intervjuerna
med kunskapshusens företrädare framträder en ambivalens mellan hur dessa perspektiv ska
viktas mot varandra. Å ena sidan ser man det långsiktiga demokratifrämjande arbetet som den
202
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huvudsakliga inriktningen av arbetet, å andra sidan menar man att det är lätt att dras in i
akutsituationer på operativ nivå.206 Polisrepresentanten i ett av kunskapshusen reflekterar över
polisens roll och dess dimensioner i arbetet och menar att det repressiva och det förebyggande
arbetet hänger ihop.207
Att detta dilemma inte endast sysselsätter de svenska kunskapshusen ser vi också komma till
uttryck i en beskrivning av de danska Info-houses. Ann-Sophie Hemmingsen skildrar i sin
översikt hur den danska strategin redan från början förankrats i två agendor, ”One is the
protection of the state and society against terrorist attacks, while the other is the welfare
state’s responsibility for the individuals well-being”.208 Spänningen mellan dessa
säkerhetspolitiska och sociopolitiska dimensioner har kritiserats då de kan riskera att leda till
stigmatiserande utpekanden av vissa befolkningsgrupper, ”confusing security threats with
social challenges”.209
Tore Bjørgo, professor vid polishögskolan i Oslo, understryker att det trots de inbyggda
svårigheterna i dessa dubbla perspektiv inte handlar om välja ett förhållningssätt framför det
andra. ”The challenge therefore is to find a balance and constructive synergy between the
short-term, repressive and controlling strategies and the more long-term, constructive
strategies”.210 Bjørgos slutsats pekar på utmaningen för kunskapshusen i Sverige att kunna
utforma en preventionsmodell som kan implementeras och som balanserar ett genomtänkt
sociopolitiskt inkluderande perspektiv, med uppmärksamhet riktad mot risken för
stigmatiserande utpekanden av vissa grupper i samhället, parallellt med en genomtänkt
säkerhetspolitisk hållning som tar på allvar de hot mot samhället som individer och grupper
artikulerar i åsikter och beteenden.
Oklar innebörd i begreppet våldsbejakande extremism
En annan problematik avser innebörden av våldsbejakande extremism. De svenska termerna
som har valts för den nationella strategin innehåller en begreppsmässig otydlighet som gör
arbetet svårt att avgränsa. I delbegreppet våldsbejakande finns skilda betydelsenyanser, vilket
får konsekvenser för det operativa arbetet. Christoffer Carlsson sätter (2016) fingret på
problemet. ”Våldsbejakande skiljer sig från begrepp som våldsbenägen, våldsutövande och
våldsbrukande då det är vagare knutet till en konkret handling.”211 Otydligheten handlar om
vad det innebär att vara våldsbejakande. Valet av termen våldsbejakande är principiellt viktig
då det nationella och kommunala arbetet mot våldsbejakande förhållningssätt kan riskera att
inkräkta på skyddet av varje medborgares åsikts- och yttrandefrihet. Gränsdragningen mellan
extrema åsikter – som inte är förbjudna enligt principen om åsiktsfrihet – och våldsbejakande
åsikter – vars juridiska status är oklar – förblir olöst. Därför är de nationella och kommunala
strategierna mot våldsbejakande extremism behäftade med begreppsliga svagheter som får
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konsekvenser för arbetet. Denna svaghet i kunskapshusens arbete återkommer i skriftliga
handlingsplaner och i intervjuer med de kommunala samordnarna.
När det kommer till delbegreppet extremism återfinns i vissa kommunala handlingsplaner en
cirkeldefinition där extremism definieras med hänvisning till extrema metoder.212 Mer
klargörande är de definitioner av extrema metoder som innehåller tydliga syftningar på
våldsanvändning och stöd till våldsanvändning samt att detta hot om våldsanvändning riktas
mot demokratins politiska processer i dess olika grundläggande former.213 I Göteborgs stads
handlingsplan ansluter man sig till en definition av våldsbejakande extremism som
framarbetats av Brå och Säkerhetspolisen.214 Våldsbejakande definieras som att något innehåll
i tal, text eller film ”inte bara accepterar våldsanvändningen utan även stödjer användningen
av ideologiskt motiverat våld för att främja en sak”.215 Således kan ett våldsbejakande
beteende ”innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra begår, trots att personen
själv aldrig utövar våld”.216 I den lokala handlingsplanen för Örebro kommun förstås
våldsbejakande extremism på ett liknande sätt, som ”ett samlingsbegrepp som beskriver
rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål”.217 Liksom i den definition som återfinns i
Göteborgs handlingsplan är arbetet i Örebro inriktat inte bara mot den som agerar ut
våldsaktiviteter utan även mot den individ som kan ”undvika att själv använda våld och
koncentrerar sig på att andra gör det” och som ser våld som en legitim metod för att påverka
samhället och som förkastar demokratiska lösningar.218
Dessa exempel från kunskapshusens strategidokument påvisar en oklarhet i förståelsen av den
ideologiska dimensionen i det kort- och långsiktiga arbetet mot våldsbejakande extremism.
Problemet handlar inte om förståelsen av extremistmiljöernas utövande av våldsaktiviteter
eftersom de tydligt faller under vad som juridiskt sett är kriminella handlingar och kan
polisanmälas. Men var gränsen ska dras mellan extrema åsikter och våldsbejakande
ideologiskt stöd till extremism är svårt att få grepp om.
Denna oklarhet återfinns också hos polisen och Säkerhetspolisen. I Säkerhetspolisens
årsrapport 2016 finns en förklaring till hur man ser på författningsskyddet och vilken typ av
brottslighet som Säkerhetspolisen har att motverka:
Säkerhetspolisen ska förebygga och förhindra ideologiskt motiverade brott som utgör ett
säkerhetshot eller som hotar våra grundläggande demokratiska funktioner oavsett om de
bakomliggande orsakerna är religiösa eller politiska. Inom författningsskyddet handlar det i första
hand om personer, grupper och organisationer som drivs av en politisk övertygelse, som uppmanar
till eller själva använder våld, hot och trakasserier för att förändra samhället.219
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I sitt arbete följer Säkerhetspolisen olika former av politiskt motiverat våld. De beskriver en
kedja av ideologiskt motiverade aktioner från (1) icke-våldsbaserade opinionsbildande
aktiviteter, till (2) civil olydnad, till (3) hot, till (4) skadegörelse samt till (5) våldsaktioner
som upplopp och attentat. Enligt årsrapporten fokuserar Säkerhetspolisen på de grövre brotten
i denna kedja som syftar till att direkt påverka demokratin med aktioner.
Till dessa hör bland annat hot om våld (uttalat eller genom antydningar och anspelningar på ett
skrämselkapital), brandattentat mot myndighets- och partiföreträdares bostäder, våldsamma
upplopp för att stoppa tillståndsgivna demonstrationer och förberedelser för terroristattentat.220

Det som i ovanstående citat bereder problem är uttrycket ”hot om våld, uttalat eller genom
antydningar och anspelningar på ett skrämselkapital”. Vad innebär det? När övergår en
extrem åsikt – icke-kriminellt uttryckt – till antydning och anspelningar som faller inom
ramen för det som uppfattas som ett grövre brott som hotar demokratin? Här finns en brist på
klarhet och precision som kännetecknar hela aktörskedjan i arbetet mot våldsbejakande
extremism. Å ena sidan betonas en ideologisk dimension, å andra sidan tonas den ned.
Det är ingen tvekan om att det finns en förväntan på kunskapshusen att de bör adressera den
ideologiska dimensionen i sitt arbete. I riktlinjerna till kommunerna uttrycks detta explicit.
”Tidiga” insatser inom det förebyggande arbetet tar i hög grad sikte på de föreställningar och idéer,
ideologiska uppfattningar och föreställningar som motiverar människor att träda in i
våldsbejakande extremism.221

En del av uppdraget handlar om att hålla ideologiska miljöer under uppsikt. Kunskapshusens
samordnare menar samstämmigt att deras operativa arbete i kunskapshuset inte bör innehålla
inslag av åsiktsregistrering. Likväl går det att skönja en vacklan i förhållande till ideologiska
aspekter och en viss frustration, då man som företrädare för kunskapshusen ibland menar sig
sitta på en överblick över den lokala extremismscenen som ”kanske är mer utvecklad än vad
polisen har”,222 med ett informationsdjup om olika ideologiska extremismmiljöer som är
omfattande.223
Svårigheten i att skapa begreppslig precision runt arbetet mot våldsbejakande extremism är en
återkommande stötesten också för andra myndighetsaktörer, som till exempel i Säkerhetspolisens riktlinjer. ”Säkerhetspolisen får inte registrera uppgifter om en person enbart på
grund av personens etniska ursprung, politiska åsikter, religion, hälsa eller sexuell
läggning.”224 Samtidigt följer Säkerhetspolisen aktivt de tre extremistmiljöerna där terrorism i
de extrema ytterkanterna av politik och religion ”oftast är ideologiskt motiverad”.225
Denna otydlighet problematiseras av forskningen. Handlar det om att få individer att upphöra
med våldshandlingar eller handlar det om att få individer att ändra sitt sätt att tänka? Liksom
Schuurman och Bakker226 pekar Tore Bjørgo på nödvändigheten att göra en distinktion
mellan att upphöra med viss aktivitet – disengagement – respektive att ändra sätt att uppfatta
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tillvaron på – deradicalisation. Bjørgo kritiserar bristen på tydlighet om vilken av dessa
aspekter som kommer i främsta rummet i olika program som ska bekämpa terrorism.
This raises the question what should be the most important goal of a policy aimed at getting
terrorists and other political extremists to quit: that they change their behaviour or that the change
their mindset? Many deradicalisation programmes have very unclearly defined goals.227

Valet av det svenska begreppet våldsbejakande med dess outredda gränsdragningar menar vi
utgör en utmaning för kunskapshusen som får genomslag i olika delar av strategin mot
våldsbejakande extremism. Mindre problematiskt i det långsiktiga demokratistärkande arbetet
i preventionspyramidens bas och det breda förebyggande demokratistärkande värdegrundsarbetet med sikte på idéer och föreställningar, och mer problematiskt i det specifika arbete
mot individer och grupper i riskzonen som riskerar att dras in i våldsbejakande miljöer, det
vill säga när arbetet rör sig mot preventionspyramidens topp.
Slutsatsen är att det finns ett behov av en fördjupad utredning av gränsdragningen mellan
extrema åsikter å ena sidan och det som kallas stöd till våldsaktiviteter och ideologiskt
motiverad terrorism å andra sidan samt hur denna distinktion kan och bör implementeras i
olika nivåer av preventionspyramiden.

Kunskapshusens externa samarbetspartners: vilka aktiveras och inte?
Som har framgått skiljer sig kunskapshusen avsevärt vad gäller organisation och struktur. De
har dessutom varit verksamma under relativt kort tid, och i några fall har arbetssätt och
verksamhet inte tagit ordentlig fart.
I det följande ska vi kort diskutera relationerna mellan kunskapshusen och några ickekommunala aktörer. Vi kommer att ta upp förhållandet till civilsamhället, Rädda Barnens
Orostelefon (tidigare Röda Korsets Stödtelefon), polisen och psykiatrin.
Civilsamhället
Samarbetet med det civila samhället – exempelvis idrottsföreningar, politiska organisationer,
hjälporganisationer och trossamfund, samt enskilda individer som står utanför den offentliga
sektorn – är en av flera komponenter i de nederländska och danska förebilderna till de svenska
kunskapshusen.228 I den gemensamma handlingsplan för inrättande av kunskapshus som de
fyra pilotkommunerna tillsammans med Nationella samordnaren har formulerat, utgör
samverkan med idéburna organisationer en väsentlig del av uppdraget. Där sägs:
Att kontinuerligt föra dialog med det civila samhällets aktörer om våldsbejakande miljöer och
tillsammans definiera samhällsutmaningar är viktigt eftersom det ökar möjligheten att förstå
problemen och utmaningarna och ta fram förslag på lösningar. Idéburna organisationer är ett starkt
komplement och [en] resurs i arbetet med stöd till avhoppare och anhöriga.229
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Som en följd av detta formuleras uppdraget att kunskapshusen vid behov, tillsammans med
det civila samhället ska ”identifiera och nå ut med riktade förebyggande insatser till grupper
och individer med risk för att hamna i våldsbejakande miljöer.”230
Av kunskapshusen verkar Borlänge vara det som har bäst upparbetade kontakter med
civilsamhället. I arbetet med att skapa en lägesbild träffade samordnarna ett antal, såväl
religiösa som politiska organisationer, studieförbund, idrottsföreningar, lokalavdelningar till
hjälporganisationer som Rädda Barnen och Röda Korset, med flera.231 Borlänges samordnare
menar att civilsamhället är en mycket viktig aktör, eftersom de arbetar ”på marken”, och har
mycket kontakter med olika delar av befolkningen. Samtidigt uppfattar sig kunskapshusets
samordnare som civilsamhällets röst in mot kommunen. I Borlänges fall handlar det alltså
främst om en kommunikation från det civila samhället till kunskapshuset (och eventuellt
vidare till andra verksamheter inom kommunen). Där nämns inte något om att ta dem till hjälp
i exempelvis förebyggande eller stödjande insatser som nämns i citaten ovan.
Övriga kunskapshus har inte ett lika utvecklat samarbete med civilsamhället. I Stockholm sker
sådan samverkan främst i stadsdelarna,232 men ingår inte som en viktig del i den centrala
samordnarens uppdrag. Dessutom, menar den centrala samordnaren, bör det mesta av
verksamheten mot våldsbejakande extremism kunna skötas inom de kommunala och polisiära
strukturerna. Bara när det civila samhället kan komplettera kommunens verksamhet bör man
vända sig dit. Hon pekar på risker med att involvera frivilligorganisationer i denna
verksamhet: det kan hända att verksamheten inte har tillräckligt hög kvalitet när den inte sköts
professionellt av utbildad personal, och kvaliteten kan variera över tid när människor som
under en tid har gjort ett bra jobb slutar engagera sig.233
Inte heller i Göteborg har man i någon större utsträckning samarbetat med aktörer från
civilsamhället. En av samordnarna säger att ”det har varit en enorm press på att hitta
samverkansformer med civilsamhällesaktörer i frågor som rör stärkande av demokratin mot
våldsbejakande extremism, exempelvis.” Dels, menar man, är det många organisationer som
inte vill samarbeta; de ser risken att förvandlas till en underrättelsetjänst för kommunen. Dels
kan det innebära risker för de individer som engagerar sig i sådant arbete.234
Kunskapshuset i Örebro har inte heller något väl utvecklat samarbete med civilsamhället. I
samtalen menar representanterna för kunskapshuset att de religiösa organisationerna har
mycket lite inflytande över ungdomar så snart dessa kommer utanför kyrkan eller moskén.
Det är olika världar. I moskéns värld och i den verksamheten, där är ju alla som lammungar… Men
när man kliver ut i den kontext som är Vivalla by night eller den kriminella kontexten, där har inte
den kopplingen någon verkan…235
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Ett annat problem är att i kyrkan och moskén är männen dominerande, medan mycket av
kontakten med barn och ungdomar, och med myndigheter och kommunala verksamheter sköts
av kvinnorna:
Varför är kvinnor mest oroliga för det som sker? Oron finns kanske hos männen också, men de
kanaliserar den inte på samma sätt. Eller också söker man svaren nån annanstans i ett socialt nät där
vi som myndigheter inte kommer åt på samma sätt. Kvinnorna är mer öppna, går föräldrakurser,
går till familjecentralen. De är mer lättillgängliga.236

Frågan är alltså om det är meningsfullt för kunskapshuset att samverka med trossamfunden.
De representanter vi intervjuar menar att det kanske inte är någon större poäng med att de
religiösa samfunden ägnar sig specifikt åt arbetet mot våldsbejakande extremism, utan snarare
åt trygghetsfrågor i närsamhället istället, alltså basen i preventionspyramiderna. I den typen av
frågor är det bra, menar informanterna, om olika religiösa samfund kan samarbeta.237 Trycket
på att kunskapshusen ska engagera civilsamhället i sin verksamhet är stort. Det är möjligt att
dessa organisationer till viss del kan engageras på en mer generell nivå, när det gäller att
främja demokratin, det vill säga att bedriva verksamhet som ligger inom
preventionstriangelns bas.
Vidare pekar Tore Bjørgo på faran med en instrumentell syn på insatser för att stävja
extremism, där detta mål snarare än de människor som verksamheten omfattar kommer i
fokus. Han menar att ett sådant angreppssätt löper risken att förlora sin legitimitet och alienera
de människor som verksamheten riktar sig mot snarare än att integrera dem.238 Med aktörer
som har en ideell drivkraft bör det vara lättare att undvika den typen av problem. Därför
skulle representanter från civilsamhället kunna fungera som mentorer och stödpersoner för
avhoppare. Personer som drivs av idealitet ställer ofta upp utanför vanlig arbetstid, något som
kan vara nödvändigt i en sådan verksamhet. Representanter från det civila samhället uppfattas
inte heller som företrädare för det statliga, myndigheter eller kommuner, som har i uppgift att
motverka våldsbejakande extremism snarare än att se till avhopparen som person.
En verksamhet som skiljer sig från den som frivilligorganisationer kan bidra med bedrivs av
professionella organisationer inom den civila sektorn som arbetar med avhoppare, såsom En
annan sida av Sverige och Fryshuset, eller med utbildning, som Islamakademin. Sådana
organisationer, kännetecknas troligen av högre grad av professionalitet och stabilitet än lokala
frivilligorganisationer. Det finns dock risker även med denna typ av verksamhet. Det framgår
i en rapport om det danska preventionsarbetet mot extremism skriven av forskaren AnnSophie Hemmingsen. Hon menar att organisationer ibland kompromissar med sin annars
okontroversiella agenda, eller överdriver hotet mot samhället för att framstå som mer
relevanta, och därmed får tillgång till offentlig finansiering.239
Som nämnts ovan finns en stark önskan att engagera civilsamhället i arbetet mot
våldsbejakande extremism. Hemmingsen för fram en mer generell kritik mot denna strävan,
åtminstone i dess mer operationella aspekter. Hon menar att försöken att få med
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civilsamhället bygger på inflytanden från andra länder, särskilt USA, där sådana aktörer
spelar en betydligt större roll än i Danmark. I dessa länder är den offentliga välfärdssektorn
inte alls lika utbyggd som i de nordiska länderna. Frågan är alltså, menar Hemmingsen som
främst talar om situationen i Danmark, om det är överhuvud taget är nödvändigt att engagera
civilsamhällets organisationer i detta arbete.240 Samma fråga menar vi kan ställas om det
svenska arbetet mot våldsbejakande extremism. Risken är att den modell man försöker föra
över från ett samhälle inte är relevant i ett annat som är uppbyggt på ett helt annat sätt, i alla
fall om det görs okritiskt.
Det finns alltså argument både för och emot en nära samverkan med det civila samhället. För
det första kan lokala frivilligorganisationer, som trossamfund, idrottsföreningar och former av
ungdomsverksamhet vara av betydelse i arbetet att identifiera tendenser mot våldsbejakande
extremism av olika slag. Det är dock viktigt att organisationerna inte utvecklas till
angivarverksamheter. För det andra kan enskilda personer inom dessa föreningar i vissa fall
engageras som mentorer och stödpersoner för individer som vill lämna våldsbejakande
miljöer. Professionellt arbetande organisationer inom den civila sektorn kan också engageras
för sådant som de är experter på, kanske främst avhopparverksamhet och utbildning. Å andra
sidan har vi nämnt en rad risker med att engagera organisationer och individer ur civilsamhället: bristande professionalitet och långsiktighet, risk för angiveri, förlust av legitimitet
genom felaktigt fokus samt vinstintressen snarare än engagemang för människor som
drivkraft. Sammanfattningsvis menar vi att samarbetet med civilsamhället inte bör upphöra
helt, men skötas med viss försiktighet. Hemmingsens argument att mycket av den verksamhet
som utförs av civilsamhällesaktörer i andra länder i Sverige sköts inom ramen för offentlig
sektor, tycker vi är värt att uppmärksamma.
Slutsatsen är att idéburna organisationer inom civilsamhället mycket väl kan engageras i
arbetet mot våldsbejakande extremism på ett mer allmänt plan, för att främja demokratin.
Individer kan anlitas som mentorer och stödpersoner. Professionellt arbetande organisationer
kan anlitas för att komplettera kommunernas verksamheter.
Den nationella stödtelefonen
Som har framgått har den nationella stödtelefonen hittills haft mycket liten betydelse för
kunskapshusens verksamhet. Telefonen, som fram till i februari 2017 sköttes av Röda Korset
och från denna tid togs över av Rädda Barnen med benämningen Orostelefonen, har enligt
intervjuerna genomförda i januari–februari 2017 bara vidarebefordrat enstaka samtal till
kunskapshusen. Intervjuerna utfördes alltså omedelbart efter att Rädda Barnen hade tagit över
verksamheten, så verksamheten i dess nya form finns inte med i intervjumaterialet. Rädda
Barnen har publicerat statistik över Orostelefonens verksamhet på dess hemsida.241 Där
framgår inte tydligt om några samtal har vidarebefordrats till kunskapshusen, men intrycket
som ges är att mycket få samtal har slussats vidare.
En trolig orsak till att få samtal har kommit till kunskapshusen från Röda Korsets stödtelefon
och Rädda Barnens Orostelefon är att verksamheten hittills har varit relativt okänd och därför
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har man helt enkelt inte fått in särskilt många samtal. Verksamheten fungerade inte heller
optimalt under den tid som Röda Korset ansvarade för den. Den fick kritik för korta
öppettider, bristfällig organisation och dåligt utbildad personal.242 Under den korta tid som
Rädda Barnen har drivit verksamheten har man på olika sätt försökt nå ut med information om
telefonen, och har strukturerat upp verksamheten. Man har en väl fungerande hemsida, längre
öppettider, kvällsöppet vissa dagar i veckan, en chattfunktion och personal med adekvat
utbildning. Man försöker också fördjupa kontakterna med kunskapshusen och de övriga
kommunernas samordnare mot våldsbejakande extremism. Man mailar till exempel ut
information om Orostelefonen till kunskapshusens samordnare, och har haft ett möte med
dem. Liknande möten med kommunala samordnare från övriga kommuner är planerade. Ett
problem är dock att hålla listan med kontaktpersoner aktuell.243
Orostelefonen bör kunna fungera som en viktig källa till information om våldsbejakande
extremism för såväl kunskapshusen som de övriga kommunernas samordnare. I den
utvärdering som Kulturdepartementet lät genomföra över stödtelefonens verksamhet under det
första året, framgick behovet av en nationell stödtelefon.244 Slutsatsen är att det är viktigt att
kunskapshusen som en del av sin egen verksamhet har nära kontakter med och informerar om
Orostelefonen och dess betydelse. Om verksamheten ”får sätta sig” och information om
Orostelefonen sprids är vår bedömning att den kommer att spela en större roll för
kunskapshusens verksamhet i framtiden.
Polisen
Samverkan mellan kunskapshusen och polisen är av central betydelse och betonas i den
Nationella samordnarens och de fyra pilotkommunernas gemensamma handlingsplan för
inrättandet av kunskapshusen. För att underlätta denna samverkan finns numera ett nationellt
arbete kring samverkansöverenskommelser mellan polisen och kommuner/stadsdelar
avseende lokalt brottsförebyggande arbete.245 I de konkreta fallen fungerar detta samarbete
olika, vilket blir tydligt i kunskapshusens organisation och verksamhet.
I två av kunskapshusen, Göteborg och Örebro, ingår representanter för polisen som delar av
organisationen. De utgör alltså en del av den grupp som regelbundet träffar de kommunala
samordnarna. I Örebro tycks detta samarbete fungera bra. Den polisman som ingår i
kunskapshuset har lång erfarenhet av arbete i miljöer med islamistisk extremism och fungerar
som en kanal mellan säkerhetspolisen, polisens underrättelsetjänst och kunskapshusets övriga
medlemmar. Ett liknande upplägg finns i Göteborg, men den intervjuade polismannen är inte
helt nöjd med upplägget utan önskar mer proaktivt arbete med individärenden.246 I Borlänge
fungerar relationen mellan kunskapshus och polis mindre väl, vilket visar sig i att man har
olikartade lägesbilder. Inte heller i Stockholm är polisen en integrerad del av kunskapshuset.
Man har naturligtvis kontakt med polisen på central nivå, men det operativa ansvaret mot
våldsbejakande extremism ligger i stadsdelarna och på övergripande förvaltningar, och
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samarbetet med polisen fungerar olika beroende på vilken stadsdel eller förvaltning det
handlar om.
En viktig del i samarbetet mellan kunskapshusen och polisen är det ömsesidiga utbytet av
information. Båda parter kan genom sina respektive kanaler och kontakter komma i besittning
av information som den andra inte har, men skulle kunna ha nytta av. Inte minst när
lägesbilder ska skapas, har kunskapshusen samarbetat med polisen (även om man i något fall
har skilda uppfattningar om vilken sorts extremism som är mest aktiv i kommunen). En
särskild aspekt är att den öppna polisen ska förmedla information mellan Säkerhetspolisen
och den kommunala verksamheten. Flera informanter menar att denna informationskedja inte
fungerar tillfredsställande. Som skäl anges bristande öppenhet från Säkerhetspolisens sida,
rädsla från den öppna polisen med att gå ut med information som uppfattas som hemlig, men
även bristande intresse från kunskapshuset för den lägesbild som polisen och Säkerhetspolisen
presenterar. I vissa fall tycks informationsutbytet mellan polisen (även i dess roll som kanal
till Säkerhetspolisen) fungera utmärkt; i andra fall sämre. Utöver informationsutbyte kan
polisen samarbeta med kunskapshusen på andra sätt, till exempel med utbildningar och
information. Även i fall där det behövs snabba insatser är det viktigt att ha upparbetade och
väl fungerande kanaler mellan polis och kunskapshus.
Det är naturligtvis av yttersta vikt att kommunikationen mellan polisen och kunskapshusen
fungerar smärtfritt. Mycket av kunskapshusens verksamhet hänger på detta, och troligen kan
dessa också bidra med information till polisen och Säkerhetspolisen. Slutsatsen är att
representanter från polisen bör ingå i kunskapshusets organisation, eller att det åtminstone
finns upparbetade kontakter med polisen där informationsutbyte skyndsamt kan ske om ett
akut läge skulle uppstå. Det är också viktigt att informationskedjan mellan kunskapshusen och
Säkerhetspolisen fungerar väl. Där dessa informationskanaler inte fungerar är det av största
vikt att de byggs upp.
Psykiatrin
Även om det inte finns några belägg för att personer som är engagerade i miljöer av
våldsbejakande extremism har en särskild psykologisk profil,247 pekar flera studier på att
psykiska problem är vanliga bland personer som är engagerade i miljöer av våldsbejakande
extremism.248 Inte minst återvändare från krigszoner kan bära på djupa psykiska trauman
(exempelvis depression eller posttraumatiskt stressyndrom) som behöver behandling. I
pilotkommunernas och Nationella samordnarens gemensamma riktlinjer för inrättande av
kunskapshus sägs inget specifikt om samarbete psykiatrin; däremot nämns hälso- och
sjukvården generellt som en viktig samarbetspartner.249 Detta till trots har inget av kunskapshusen ett nära samarbete med psykiatrin eller någon annan verksamhet inom hälso- och
sjukvården. Samordnarna i Borlänge har kontakt med en psykolog som de vid behov kan ta
hjälp av.250 Samarbete med psykiatrin nämns även i Borlänges handlingsplan.251 Samordnarna
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i Göteborg säger att de gärna vill ha kontakt med psykiatrin, men att det inte har kommit till
stånd ännu, medan kunskapshusen i Örebro och Stockholm inte verkar ha något etablerat
samarbete med den.
Slutsatsen är att ett lika utvecklat samarbete med psykiatrin som med exempelvis polisen och
socialtjänsten säkert inte är nödvändigt. Däremot behöver upparbetade kanaler finnas som kan
aktiveras i akuta situationer. Behovet av sådana vägar bör bli ännu större om fler återvänder
från krigsområden. I de fall sådana kanaler inte finns, behöver de arbetas upp.

Kommunikation, informationsdelning och sekretess
Frågan om kommunikation och informationsdelning är centrala uppgifter i kunskapshusens
uppdrag. Det är även ett område som uppfattas som problematiskt av många av våra
informanter såväl innanför som utanför kunskapshusen. Nedan delas diskussionen upp i
följande: Dokumentation och offentlighetsprincipen, Sekretess och informationsdelning, samt
God kommunikation.
Dokumentation och offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen är grundläggande för ett demokratiskt statsskick. I tryckfrihetsförordningen finns bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar, vilket är ett
uttryck för offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen från 2009252 innehåller
bland annat bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, och
innehåller också begränsningar som begränsar rätten att ta del av sådana.253
Representanter för kunskapshusen ser flera problem som de relaterar till offentlighetsprincipen i samband med hantering av information vid genomförandet av lokala lägesbilder.
Att skapa en lokal lägesbild handlar om att konstruera en bild över situationen i kommunen,
över vilka våldsbejakande grupperingar/miljöer som finns inom det geografiska området och
vilka aktiviteter de genomför. ”På den nivån handlar det inte om att identifiera enskilda
individer utan om vad som försiggår.”254 Flera informanter menar dock att det inte går att
skapa en sådan allmän bild utan att samtidigt tillägna sig kunskaper som tangerar individer,
individers åsikter och ideologiska förhållningssätt och som innehåller såväl osäkra uppgifter
som obekräftade rykten. Detta slag av kunskap kan dock vara ytterst väsentlig för att skapa en
tentativ helhetsbild som kan bli viktig i ett skarpt läge.
I detta sammanhang är flera av samordnarna tydliga med att de inte vill bli ett slags
kommunal underrättelsetjänst. På samma gång anser de att det är väsentligt att det finns en
mer fullständig bild av det lokala läget som bygger på en ingående lokalkännedom.
Säkerhetspolisen skulle kunna besitta sådan information, men samordnarna är oklara över om
så är fallet, då Säkerhetspolisen inte kommunicerar med kommunen i önskad omfattning.
Samordnarna menar dock att Säkerhetspolisen knappast kan ha den lokalkännedom som de
själva har. Polisen, å andra sidan – som ska fungera som informationslänken mellan
Säkerhetspolisen och kommunen – anser att Säkerhetspolisen i vissa fall har mer information
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än kommunen gällande lokala uttryck för våldsbejakande extremism. Det ser alltså ut som att
kommun och Säkerhetspolis i vissa fall har olika lägesbilder.
Ett problem som samordnarna lyfter är att mycket av den information som de tillägnar sig inte
kan arkiveras, då informationen till viss del är av känslig och osäker karaktär. Då arkiverat
material inom kommunen lyder under offentlighetsprincipen förblir sådan information
arbetsmaterial eller stannar ofta hos insamlaren. Därmed riskerar den att gå förlorad när en
samordnare ersätts av en annan, som då får börja om i kartläggningsarbetet. Denna situation
kan bidra till den hotbild som en del samordnare upplever. Det är naturligtvis av yttersta vikt
att denna typ av hotbilder inte förstärks utan motverkas.
En slutsats av detta är således att det är väsentligt att skydda en samordnare från att ensam
besitta en tentativ lokal lägesbild som inte är arkiverad. En sådan lägesbild hör hemma hos
Säkerhetspolisen, och detta är en viktig anledning till att kommunikationen mellan
kunskapshusen och Säkerhetspolisen bör utvecklas. Den information om lägesbilden som
kommunerna samlar in bör omgående gå vidare till Säkerhetspolisen, och kommunikation
måste upprättas från Säkerhetspolisen till kommunerna, så samordnarna åtminstone får veta
att deras information nått fram och bearbetats. Det bör utredas vidare och tydliggöras vilket
slag av kommunikation kommunen och Säkerhetspolisen kan och bör ha gällande lägesbilder
av våldsbejakande extremism. Detta är också viktigt för att undvika dubbelarbete.
Sekretess och informationsdelning
I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt inskränker
den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen.255 Sekretesslagstiftningen är mycket komplex, är olika utformad
för olika yrkesgrupper, och det finns många tillägg och undantag som gäller vid olika slag av
omständigheter. Internationellt är den svenska lagstiftningen striktare än i en del andra länder.
I till exempel Trygghetshusens resursgrupper i Nederländerna delas information relativt fritt
inom gruppen,256 vilket alltså inte är fallet i Sverige.
Flera informanter både i och utanför kunskapshusen upplever problem med
sekretesslagstiftningen. En del informanter uttrycker att de anser det nödvändigt för
myndigheter och verksamheter att dela information om vissa individer för att kunna göra en
effektiv insats, och att sekretesslagstiftningen här utgör ett hinder. Liknande problem
debatteras i svensk media under våren 2017. Stefan Sintéus, Polismästare i Malmö, ser
exempelvis de sekretessregler som råder mellan polis och socialtjänst som dagens största
problem när det gäller bekämpningen av viss kriminalitet.257 Forskaren Magnus Ranstorp vid
Försvarshögskolan pekar på samma sak när det gäller samhällets beredskap för de individer
som bedöms vara återvändare från strider i Syrien på Daesh/IS:s sida.258 Ranstorp menar att
informationskedjan mellan olika aktörer är problematisk i Sveriges hantering av
våldsbejakande extremism, och lyfter fram behovet av en genomtänkt idé om hur man
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upprättar en överlämning mellan Säkerhetspolisen och socialtjänsten i återvändande
individers hemkommuner.259
Det står klart att sekretesslagstiftningen i dessa fall upplevs som ett problem på flera håll, och
en del av informanterna menar att lagstiftningen skulle behöva ändras just med tanke på
våldsbejakande extremism och risken för terrorbrott. Andra av dem ser lagstiftningens
komplexitet som ett problem i sig då den är så komplex att det är svårt att förstå vad som
gäller, och att man därmed inte vågar utnyttja de möjligheter som lagstiftningen trots allt ger,
av rädsla för att råka bryta mot reglerna. Polisen har till exempel en möjlighet att använda sig
av generalklausulen, och några informanter menar att den möjligheten är underutnyttjad.
Polismyndigheten anser i sin hemställan till Justitiedepartementet att generalklausulen är
svårtolkad och problematisk och att individer tolkar den på olika sätt. Polismyndigheten
föreslår en översyn av möjligheterna till ett mer effektivt och rättssäkert informationsutbyte
mellan samverkande myndigheter genom sekretessbrytande bestämmelser i syfte att
möjliggöra ett bättre brottsförebyggande arbete mot terrorism. Man menar vidare att det är
viktigt att skola och socialtjänst får möjligheter att tidigt nå individer i en radikaliseringsprocess. Man menar också att hälso- och sjukvården samt socialtjänsten har alltför begränsade
möjligheter att lämna information till polisen vilket försvårar polisens arbete.260
I våra intervjuer med representanter för kunskapshusen framgår att sekretesslagstiftningens
tillämpning i praktiken i en del fall utgör ett problem. Informanterna menar att det alla gånger
inte räcker att föra en diskussion endast på en generell nivå. Informationsdelning på
individnivå uppfattas ibland som helt nödvändig och är svår att i praktiken helt undvika. Flera
informanter menar att kontakter och tidigare personkännedom kan vara nödvändiga för att
hantera vissa känsliga ärenden. Det kan handla om svårtolkade lägen som ännu inte blivit så
allvarliga att en formell orosanmälan kan formuleras.
Slutsatsen blir dels att sekretesslagstiftningen bör ses över för eventuella lagändringar
gällande särskilda slag av informationsdelning som uppfattas som viktiga i arbetet mot
våldsbejakande extremism, dels att utreda om vissa delar av lagstiftningen kan förenklas och
bli mer lättbegripliga och därmed lättare att följa. Vidare bör olika yrkesgrupper utbildas
ytterligare gällande denna lagstiftning och hur den ska tolkas. Det var tydligt att vissa av våra
informanter kände en stor osäkerhet i dessa frågor.
God kommunikation
Vikten av god kommunikation framgår på många sätt i vårt material. God kommunikation
framhölls som en framgångsfaktor i utvärderingen av de nederländska trygghetshusen
2011.261 De samverkansteam som etablerats av en del kunskapshus förefaller här väsentliga,
där olika aktörer inkluderas i kunskapshusen. Kunskapshuset i Örebro har ett samverkansteam
där alla viktiga funktioner finns med, och där kommunikationen mellan parterna sägs fungera
väl. Som redan har sagts är det viktigt att polisen finns med som en aktör i kunskapshusen och
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att kommunikationen med Säkerhetspolisen utvecklas och fungerar. Av vikt är dock att alla
parter i teamet uppfattar kommunikationen som meningsfull och att den inte av en del upplevs
som ensidig och alltför formell. Viss flexibilitet är väsentlig. För att fungera väl bör
informationskedjor vara korta och löpa snabbt och friktionsfritt, vara av både formell och
informell karaktär. Kommunikation är väsentlig för att klargöra vem som gör vad och undvika
dubbelarbete.
Slutsatsen är att de kunskapshus som ännu inte har samverkansteam där alla viktiga
funktioner finns med bör arbeta för att etablera sådana, i ett samarbete som kännetecknas av
friktionsfria och korta informationskedjor, och där samarbetet konstrueras på ett sätt som
upplevs som meningsfullt av alla parter.

Evidensbaserad forskning
För samhället i stort är arbetet mot våldsbejakande extremism mycket viktigt och måste
fortsätta. Forskningsläget angående vilka strategier och åtgärder som faktiskt kan sägas
fungera är, som framgår av avsnittet om forskning tidigare i utvärderingen, än så länge
magert, och det är ytterligt väsentligt att forskningen om detta fortsätter så att strategierna
över tid kan vässas och intensifieras. Arbetet mot våldsbejakande extremism bör så långt det
är möjligt bygga på evidensbaserad forskning. Men då evidens i strikt mening med
randomiserat kontrollerade studier av tidigare framförda skäl inte kan konstrueras inom detta
fält, bör också det som kallas ”promising practice” kunna vara vägledande i delar av
arbetet.262 Forskningsresultat måste också förmedlas ut i samhället i vidare kretsar, till
kommun, polis, socialtjänst, sjukvård och skola.
Slutsatsen är att mer medel behöver satsas på empiriskt orienterade forskningsinsatser av
olika slag, både nationellt och internationellt. Det behövs en samordning och genomtänkt
struktur för förmedling och implementering av forskningsresultat, så att dessa kommer ut till
kommuner, socialtjänst, skola och andra verksamheter. Ju fler verktyg som visar sig fungera,
desto lättare blir det för de olika aktörerna att hitta och implementera metoder som passar i
olika lokala situationer, i det gemensamma arbetet mot våldsbejakande extremism.
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11. Slutsatser
De fyra kunskapshusen i Örebro, Göteborg, Borlänge och Stockholm har vid tiden för
utvärderingen fungerat ett drygt år. Arbetet mot våldsbejakande extremism är till stora delar
av långsiktig karaktär och det är således svårt att värdera ett arbete som pågått så kort tid.
Materialet har utgjorts av intervjuer med såväl interna som externa aktörer, och det har inte
varit möjligt att utföra framgångsmätningar av annan karaktär. Forskningsläget gällande vilka
metoder som fungerar när det gäller att motverka våldsbejakande extremism är också magert.
Den korta tiden till trots har kunskapshusen utfört många bra insatser, som borde ha fått vissa
genomslag och en inte obetydlig effekt. Nedan återkommer vi till frågeställningarna från det
inledande kapitlet, och avslutar med rekommendationer för det vidare arbetet mot
våldsbejakande extremism.

Likheter och skillnader i de olika kunskapshusens verksamhet
De fyra kunskapshusen har olika förutsättningar vad gäller kommunens storlek och hur
lägesbilden ser ut. Arbetet mot våldsbejakande extremism måste förstås anpassas till lokala
förutsättningar. Olika slag av våldsbejakande extremism kräver skiftande åtgärder.
Kunskapshusen har också valt att organisera sig på olika sätt, framför allt gällande vilka
aktörer och kompetenser som inkluderats i kunskapshuset. De fyra kunskapshusen har även i
viss mån fokuserat på olika aktiviteter. Uppdraget är omfattande, och alla verksamheter som
postulerats har inte alltid kommit igång. Alla kunskapshusen har producerat en lägesbild och
utfört utbildningsinsatser gällande våldsbejakande extremism framför allt till skolor och till
första linjens personal. De arbetar också tvärsektoriellt med samordning i varierande
utsträckning, ett arbete som verkar ha fungerat bäst när olika kompetenser, som i Örebro och
Göteborg, varit en del av själva kunskapshuset och kontakterna varit upparbetade. Icke desto
mindre saknas i många fall viktiga aktörer som polisen och Säkerhetspolisen i samarbetet, och
man har liten kontaktyta med exempelvis den nationella orostelefonen (tidigare
stödtelefonen). Avhoppar- och anhörigstöd har ofta inte kommit igång, med undantag för
vissa initiativ som Trygga föräldrar i Örebro som stödjs av kunskapshuset. Inte heller har
samverkan mellan kunskapshusen och civilsamhället kommit till stånd i någon större
omfattning.

Generella utmaningar för kunskapshusen
Utvärderingen diskuterar fyra utmaningar som uttrycks av företrädare för kunskapshusen och
av externa aktörer: Kunskapshusens uppdrag och mål; Operativ flexibilitet kontra kommunal
struktur; Kommunikation, informationsdelning och sekretess, samt Dokumentation och
offentlighetsprincipen.
Kunskapshusens uppdrag och mål
Kunskapshusen har ett omfattande uppdrag, vars innebörd och målformuleringar inte är helt
tydliga. En viktig fråga är vad som innefattas i begreppet våldsbejakande, i vilken
utsträckning detta innefattar ideologiska övertygelser i en komplex gränsdragning mellan
extrema åsikter, grundlagsskyddade enligt åsikts- och yttrandefrihet, å ena sidan och det som
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kallas stöd till våldsaktiviteter och ideologiskt motiverad terrorism å andra sidan, samt hur
denna distinktion kan och bör implementeras i olika nivåer av preventionspyramiden.
Operativ flexibilitet kontra kommunal struktur
Ett problem som tas upp av flera av kunskapshusens representanter är behovet av operativ
flexibilitet och snabba aktioner gällande våldsbejakande extremism, och den viktiga rollen
som kunskapshusen i dessa fall spelar. Det finns en spänning mellan uppdragets natur och den
långsamma administrativa gången som den kommunala strukturen vanligen har. Det är ibland
nödvändigt med ett mycket snabbt arbete som inte kan hanteras i den ordinarie kommunala
strukturen.
Kommunikation, informationsdelning och sekretess
Problem kring kommunikation, informationsdelning och sekretess tas återkommande och på
olika sätt upp av nästan alla informanter. En aspekt handlar om vikten av etablerade
samarbeten och kommunikationsvägar, som gör att informationskedjor löper snabbt och
friktionsfritt, och som kan handla om såväl formella som informella kontakter och nätverk.
Samverkan med polisen verkar vara den del som haft mest brister i vissa kunskapshus. En
annan är långa kommunikationskedjor, som kan göra att informationen stannar upp och inte
når ut till kommunerna. Informationskedjan framför allt från Säkerhetspolisen har här varit ett
problem.
Sekretesslagstiftningen upplevs som problematisk. En del av informanter menade att det är
nödvändigt att myndigheter och verksamheter kan dela information om individen för att
kunna göra en effektiv insats. Vissa informanter menade att lagstiftningen skulle behöva
ändras just med tanke på våldsbejakande extremism och risken för terrorbrott. Andra
informanter tog upp att det finns möjligheter i sekretesslagstiftningen som inte används, och
att exempelvis generalklausulen är underutnyttjad av polisen. Sekretesslagstiftningen
uppfattas ibland som så krånglig att många inte begriper den, och att man därför inte vare sig
kan eller vågar använda sig av de möjligheter som lagstiftningen trots allt ger.
Dokumentation och offentlighetsprincipen
En utmaning för kunskapshusen är vad man ska dokumentera från den omvärldsbevakning
och kunskapsinhämtning som man arbetar med och på vilket sätt detta ska arkiveras. Riskerna
med att bli en ”kommunal underrättelsetjänst” tas upp av flera informanter. Denna utmaning
hör nära samman med hur begreppet ”våldsbejakande extremism” tolkas och i vad mån
ideologiska dimensioner omfattas eller inte. Offentlighetsprincipen gäller i det kommunala
arbetet, vilket innebär att allt som inte är ”arbetsmaterial” är offentligt och kan begäras ut.
Mycket information dokumenteras därmed inte, vilket bland annat blir problematiskt vid byte
av samordnare. Detta kan också öka hotbilden mot enskilda samordnare.

Generella framgångsfaktorer för kunskapshusen
Många aktiviteter som relaterar till kartläggning, utbildning och samordning som synes vara
väsentliga för ett bra resultat för arbetet mot våldsbejakande extremism i ett längre perspektiv
får betecknas som framgångsrika för kunskapshusen. Initiativ som Toleransprojektet
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(Borlänge) och Trygga föräldrar (Örebro) som stödjs av kunskapshusen är positiva och bör ha
en viss effekt.
En faktor som framträder som väsentlig för framgång i arbetet mot våldsbejakande extremism
är aspekter av god kommunikation. Detta gäller såväl internt i kunskapshusen som med
externa aktörer. Som kommunal samordnare behöver man ett stort kontaktnät och
upparbetade kontakter för att arbetet ska fungera väl.

Rekommendationer för hur arbetet mot våldsbejakande extremism kan
förbättras
Fem teman problematiserades sist i utvärderingen:
1. Vad är ett kunskapshus? Metafor som skapar missförstånd
2. Vaga mål – spänning mellan olika nivåer av preventionspyramiden
3. Kunskapshusens externa samarbetspartners – vilka har aktiverats och vilka inte?
4. Kommunikation, informationsdelning och sekretess
5. Brist på evidensbaserad forskning
Utifrån denna analys formulerar vår utvärdering tio rekommendationer, som i korthet lyder:
Rekommendation 1: Ur ett större samhällsperspektiv är det lokala arbetet mot våldsbejakande
extremism väsentligt. Dock bör beteckningen kunskapshus ses över, då den kan vara
missvisande och inte preciserar arbetets innehåll och art.
Rekommendation 2: Det finns en spänning mellan de sociopolitiska och säkerhetspolitiska
perspektiven i arbetet mot våldsbejakande extremism. Tillsammans med andra involverade
aktörer bör kunskapshusen grundligt reflektera över hur en preventionsmodell som balanserar
dessa båda perspektiv implementeras.
Rekommendation 3: En utredning av gränsdragningen mellan extrema åsikter och stöd till
ideologiskt motiverade våldsaktiviteter bör göras, samt av hur denna gränsdragning kan och
bör implementeras på olika nivåer av det preventiva arbetet.
Rekommendation 4: Kunskapshus som saknar samverkansteam där alla viktiga funktioner
ingår bör samarbeta för att etablera sådana. Sådant samarbete bör inkludera polisen, präglas
av korta informationskedjor och bör vara av ömsesidigt värde för samtliga parter.
Rekommendation 5: Bättre fungerande kommunikationskedjor mellan kunskapshusen och
Säkerhetspolisen bör etableras. Vilket slag av kommunikation som kommunen och
Säkerhetspolisen kan och bör ha bör tydliggöras och utredas vidare.
Rekommendation 6: För att säkerställa det långsiktiga arbetet mot våldsbejakande extremism
samt hänsyn till riskerna för de kommunala samordnarna och medborgarnas rättssäkerhet bör
lägesbilder av våldsbejakande extremism inte vara alltför individfokuserade.
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Rekommendation 7: Så länge kvaliteten på deras verksamhet kan säkerställas bör idéburna
organisationer engageras för att komplettera kommunernas arbete för att främja demokratin
och arbetet mot våldsbejakande extremism. Kunskapshusen bör informera om och ha nära
kontakter med Rädda Barnens Orostelefon.
Rekommendation 8: Kontakterna med psykiatrin bör utvecklas. Dessa ska kunna aktiveras i
akuta situationer, även om psykiatrin inte behöver vara en del av kunskapshusen i samma
omfattning som polisen och socialtjänsten.
Rekommendation 9: Sekretesslagstiftningen kring informationsdelning bör utredas,
förtydligas och i vissa fall förenklas.
Rekommendation 10: Mer resurser bör satsas på nationella och internationella
forskningsinsatser. En samordning och övertänkt struktur för förmedling och implementering
av forskningsresultat bör göras, så att dessa resultat sprids till och kommer nytta i kommuner,
socialtjänst, skola och andra verksamheter.
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