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Bilaga 1- Checklista mot våldsbejakande extremism 

I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan uppfattas 

som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med demokratins grundläggande 

spelregler kan dock aldrig accepteras. Det är därför viktigt att värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism. 

Sommaren 2014 tillsattes en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. 

Huvuduppdraget för den nationella samordnaren är att stärka och stödja lokal samverkan i 

syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Alla kommuner har en kontaktperson som 

samordnar det lokala arbetet kring våldsbejakande extremism.  

Som anställd inom kommunen bär du ett ansvar att ständigt arbeta med generella 

förebyggande insatser för att upprätthålla sunda åsikter och ett öppet inkluderande samhälle. 

Oro kring att en person är på väg in i våldsbejakande extremistisk miljö ska tas på allvar och 

lyftas till närmsta chef. OBS! Pågående brott måste polisanmälas! 

Den 1 april 2016 trädde en ny lag i kraft som kriminaliserar terrorresor. Misstankar om att 

någon person planerar en terrorresa ska anmälas till sin närmsta chef som i sin tur anmäler till 

socialtjänsten samt polisen och SÄPO. 

Här följer en sammanställning av tecken att vara uppmärksam på samt vad du kan göra och 

var du vänder sig vid oro eller frågor. 

Generella tecken att vara uppmärksam på: 

• Personer du möter ger uttryck för oro och en känsla av otrygghet 

• Att tilliten brister mellan människor i kommunen 

• Att det dyker upp klotter, klistermärken eller annat som riktar sig mot grupper i 

samhället, klotter ska polisanmälas 

• Att det finns grupper som känner sig diskriminerade 

• Att individer eller grupper står utanför den sociala samhörigheten 

 

Tecken som tyder på en identifierad problematik: 

• personer som signalerar åsikter och budskap genom våldsbejakande symboler 

och märken 
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• personer ger uttryck för hat mot bestämda grupper 

• osunda gängbildningar och sammankomster som kan kopplas till extrema 

organisationer 

• mobbning eller trakasserier ökar 

• skadegörelse och klotter tilltar 

Dessa tecken innebär inte med automatik att det finns personer som radikaliserats men det 

finns en tydligt förhöjd risk och det är viktigt att det dokumenteras för att underlätta eventuellt 

fortsatt arbete kring problematiken. 

 

Tecken på en tydlig och individinriktad problematik: 

• personer som tillbringar mycket tid med att studera hemsidor, böcker och filmer 

med ett tydligt extremistiskt budskap 

• personer som är inblandad i tydliga händelser med inslag av våld eller upplopp 

grundade i extrema åsikter 

• personer uppträder med tydliga märken och symboler som står för en extrem 

ideologi 

• personer är inblandade i annan kriminalitet som kan kopplas till hens extrema 

åsikter 

Det kan vara svårt att avgöra vad som ska klassas som extrema och våldsbejakande åsikter 

men det kan till exempel handla om: 

• intoleranta åsikter som förkastar demokratiska principer 

• en konspiratorisk syn på andra människor och grupper t.ex. judar, invandrare, 

kapitalister eller homosexuella 

• argumenterar för absoluta lösningar med tydliga våldsinslag 

• försöker att legitimera sina åsikter genom en stark misstro mot rådande 

samhällsordning 
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Utöver ovanstående kan förändringar ses i en persons umgänge som kan tyda på en förhöjd 

risk: 

• personen isolerar sig både från vänner och familj 

• hen börjar umgås i nya kretsar som kan ge anledning till oro, till exempel 

kriminella gäng 

• byter eller slutar med fritidsintressen 

• uppträder aggressivt och lättprovocerat 

 

Om du oroas över något och vill att det att ska lyftas i någon av kommunens 

samverkansgrupper anmäler du det till din närmsta chef.  

Närmsta chef ansvar sedan för att vid behov anmäla detta vidare till socialtjänst samt 

polis och SÄPO. OBS! Pågående brott måste polisanmälas direkt via 112. 

Socialtjänstens reception (orosanmälan): 0570-814 01 

För att komma i kontakt med polisen används i första hand underrättelsesamordnarna som 

sitter i Karlstad och nås på tel. 010-567 09 80. Kan de inte nås kan kommunpolisen i 

lokalpolisområde Arvika kontaktas på tel. 070-609 27 51 alternativt genom 114 14. I samråd 

med polisen beslutas det om SÄPO ska kontaktas. SÄPO nås dygnet runt på tel. 010-568 70 

00. 

Ring eller lämna tips hellre en gång för mycket, då SÄPO avgör vad som är av vikt och inte 

enskild person.  

Det finns även en nationell stödtelefon (orostelefonen). Hit kan personer vända sig som är 

oroliga att anhöriga är i riskzonen för att dras in i en våldbejakande extremistisk rörelse. 

Samtalen är anonyma och kostnadsfria.  

Orostelefonen: 020-100 200. Öppet vardagar mellan 9-12, 13-16. 
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Bilaga 2- Vanliga symboler 

Symbol för Daesh som är en väpnad salafijihadistisk 

terrormilis främst aktiv i Irak och Syrien. De betraktar 

sig som den legitima regeringen i en islamisk stat. 

Islamiska staten är känd för sin extrema tolkning av 

sharialagar vad gäller dem som inte delar deras tro och 

för sina militära attacker på civila, tortyr, avrättningar 

av män och bortrövanden och avrättningar av kvinnor. 

 

Symbol för Jabhat Fateh al-Sham, tidigare känd som 

Jabhat al-Nusra eller Nusrafronten är en salafistisk, 

jihadistisk rörelse i Syrien som bekämpar Bashar al-

Assads regering i det syriska inbördeskriget. 

Gruppen är en gren av al-Qaida och är terrorstämplad 

av USA och svartlistad av FN:s säkerhetsråd. 

Gruppen består av de mest stridsvana av de syriska 

rebellerna och är dessutom välbeväpnad, 

välorganiserad och välfinansierad. 

 

  

Symbol för Al-Shabaab, (arabiska för 'ungdomen'), är 

en militant islamistisk organisation, som före 2007 

var en ungdomsgren av den somaliska 

islamiströrelsen Islamiska domstolarnas högsta råd. 

Sedan början av 2012 är den erkänd som en del av Al-

Qaida. 
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Varghaken, en gammal heraldisk figur som 

återfinns i adliga släktvapen och som använts för 

att symbolisera kamp. I Sverige förknippas den 

bland annat med organisationen Vitt Ariskt 

Motstånd  

 

 

 

 

Solhjulet, en vanlig symbol som förekommer på 3 000 år 

gamla hällristningar. Användes av den tidigare svenska 

nazistorganisationen Nordiska Rikspartiet 

 

 

 

 

 

 

 Triskele, har använts av en rad organisationer både i 

Sverige och andra länder, bland annat det sydafrikanska 

nazistpartiet AWB, Afrikaaner Weerstandsbeweging. 
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Livsrunan, eller Livets träd (kallas även ibland för 

älgrunan eller algiz) kommer också från runalfabetet. 

Symbolen användes av Waffen SS i födelseannonser, 

och om den vänds upp och ner blir det en dödsruna som 

var vanlig i dödsannonser. Förekommer bland annat hos 

Svenska motståndsrörelsen. 

 

 

 

 

 Odalruna, de tyska nazisterna använde odalrunan som 

symbol för ”blut und boden” och den var också symbol 

för olika nazistiska bondeorganisationer. Odalrunan är i 

dag en av de allra vanligaste symbolerna i 

högerextremistiska sammanhang och har använts av en 

rad olika organisationer. 

 

 

 

 

 Tyrrunan, Svenska motståndsrörelsens symbol består av 

en svart Tyr-runa mot en grön bakgrund. Runan 

användes i Nazityskland och ska symbolisera kamp och 

seger. 
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 Antifascistisk aktions symbol, Antifascistisk aktion 

(AFA) är ett vänsterextremt internationellt nätverk av 

militanta antifascister som har sin ideologiska grund i 

olika former av socialistiska inriktningar såsom frihetlig 

socialism och anarkism. 

 

 

 

 

 

 Revolutionära frontens symbol, Revolutionära fronten 

(RF el. revfront) var en vänsterextrem svensk 

utomparlamentarisk militant organisation som enligt sitt 

program arbetade för socialism, internationalism och 

antifascism. Upphörde september 2015. 
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Bilaga 3- Webbsidor 

Vit makt miljön 

• motgift.nu Nätmagasin, Webb TV och podcast (tidigare kopplad till SvP) 

• logik.se Nätbutik som specialerat sig på nationalistisk litteratur 

• motpol.nu Konservativ och identitär tankesmedja 

• arktos.com Identitärt bokförlag 

• nordisk.nu Kan beskrivas som extremhögerns ”facebook” 

• nordfront.se Svenska/nordiska motståndsrörelsens hemsida 

• nationell.nu Nationalsocialistisk nyhetssida 

• midgaardshop.com En av Sveriges äldsta distributörer av vit makt-musik och 

kläder 

• metapedia.org Högerextremt uppslagsverk på nätet 

• thorsteinar.de Tyskt klädmärke med association till högerextrema i Tyskland 

 

Autonoma miljön 

• antifa.se AFA:s officiella hemsida 

• motkraft.net Hemsida för extremvänstern där nyheterna skrivs av besökarna 

• socialism.nu Ett debattforum för extremvänstern 

• •bokcafet.se Säljer böcker, filmer, musik (har kopplingar till AFA) 

 

Våldsbejakande religiös extremism 

Det finns ingen aktiv webbplats knuten till någon organisation i Sverige idag utan de har sitt 

säte i andra länder. Det finns dock några bloggare i Sverige som sprider extremistiska 

budskap. Insyn i IS retorik kan fås genom den engelska nättidningen Dabiq. 
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Bilaga 4- Orostelefonen 

 




