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2 Inledning 

Detta dokument beskriver det praktiska arbetet för att upptäcka och hantera radikalisering av 
personer som bor eller vistas i Nacka kommun Målgruppen för rutinen är de som arbetar med 
barn, ungdomar och unga vuxna i både inom den kommunala verksamheten och inom det 
geografiska området. Den gäller vid konkreta hot eller vid misstanke om politisk, religiös eller 
annan organiserad extremism samt radikalisering1 

2.1 Samordnarens roll är att: 

 Vara kommunens kontaktperson gentemot polis och säkerhetspolis 

 Samverka med LPO (Lokalpolisområde) Nacka och Säkerhetspolis för kring aktuella 
lägesbilder 

 Delta i befintliga nätverk i kommunen och bidra till en gemensam, kunskapsinhämtning, 
kompetensutveckling och omvärldsbevakning inom dessa 

 Säkerställa informationsdelning till nyckelaktörer inom berörda verksamheter inom och 
utom kommunen. 

 Stödja de verksamheter som berörs av detta arbete och bidra till kompetens och 
kunskapsutveckling inom dessa. 

 Utbilda chefer samt förtroendevalda 

 Säkerställa att kommunen har en tydlig och saklig information och kommunikation med 
medborgarna  

 Följa upp arbetet på uppdrag av Brå 

2.2 Åtgärd vid konkret hot 

 Konkreta hot ska polisanmälas omgående på 114 14 samt meddelas till kommunens 
Säkerhetssamordnaren på 070-431 87 45. 

2.3 Åtgärd vid misstanke om att en person visar tecken på att 

radikaliseras  

 Tecken på oro ska alltid hanteras och följas upp av den som sett tecken. Denne ska direkt 
kontakta samordnaren mot våldsbejakande extremism och extremt våld, samt informera 
sin närmsta chef. Alla anställda som får misstankar ska således inte ”själva” göra en 
bedömning om vad som är radikalt och inte. Det ska överlämnas till polisen via 
samordnaren. 

 Kontakta samordnaren och beskriv din oro, via telefon på tel: eller via e-post: 

 Är den person man misstänker radikaliserats under 18 år bör en orosanmälan till 
socialtjänsten upprättas omgående.  

 Ytterligare utredning kan krävas för att bedöma det enskilda fallet 

2.4 Åtgärd vid misstänkt rekryteringsmaterial 

 Skriv ned när, datum och tidpunkt och plats för när och var ni fann materialet  

 Fota materialet eller/och ta hand om det  

                                                 

 
1 Begreppet radikalisering definieras som den process som leder till att en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt 
motiverat våld för att främja en sak. De individer som anslutit sig till våldsbejakande extremistmiljöer har nästan alltid genomgått 
en radikaliseringsprocess där det går att identifiera betydande likheter i radikaliseringsprocessen oavsett till vilken ideologi en 
person radikaliserats.” 
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 Lämna informationen och materialet till samordnaren så fort som möjligt  
 

OBS: spara ingen information. Samordnaren förmedlar detta till lokalpolisen och inget ska sparas hos 
kommunen. Polisen informerar sedan vidare via sin egen underrättelseverksamhet och gör en egen utredning i dialog 
med säkerhetspolisen. Viss information ska sedan delges tillbaka (återkoppling) till samordnare som 
vidarebefordrar detta till berörd verksamhet/chef. 

2.5 Åtgärd vid misstänkt rekryteringsverksamhet 

 Dokumentera namn, (även om det bara är misstanke) samt tid, plats, datum, vilka personer 
som närvarade, samt vad de pratade om. 

 Delge samordnaren informationen omgående.  
 

OBS: spara ingen information. Samordnaren förmedlar detta till lokalpolisen och inget ska sparas hos 
kommunen. Polisen informerar sedan vidare via sin egen underrättelseverksamhet och gör en egen utredning i dialog 
med säkerhetspolisen. Viss information ska sedan delges tillbaka (återkoppling) till samordnare som 
vidarebefordrar detta till berörd verksamhet/chef. 

3 Åtgärder för att förebygga extremistiska miljöer 

Det är svårt att hitta individer som är, eller är på väg att bli våldsradikaliserade, men vi kan 

identifiera miljöer där våldsbejakande extremism odlas. Nacka kommun skall genom denna 

handlingsplan öka kunskapen kring hur man förebygger att skapa- och identifiera existerande- 

extremistiska miljöer. Vi skall med ökad kunskap kunna säkra att inte några sådana miljöer 

förekommer inom den kommunala verksamheten eller verksamhet som är finansierad av 

kommunen. 

3.1 Primärpreventiva åtgärder 

Nacka kommun ska försäkra sig om att de ungdomsverksamheter som kommunen bedriver eller 

finansierar genomsyras av samhällets normer och värderingar och att tillräcklig vuxenkontroll 

finns för att säkerställa detta.  (Primär situationell prevention).  

3.2 Sekundärpreventiva åtgärder 

Kommunen skall ha kunskap att identifiera miljöer/ungdomsverksamheter där det kan finnas en 

misstanke om att våldsbejakande extremism och extremt våld kan odlas. Några indikatorer på 

detta är: 

 Homogena ungdomsgrupper vad gäller exempelvis kön, ålder, etnicitet, etc. 

 Avsaknad av vuxna som är närvarande (vertikal social kontroll) 

 Osäkerhet krig vilka normer och värderingar som genomsyrar verksamheten 

 Vandalisering eller antagonistiska handlingar mot verksamheten eller lokalen där 

verksamheten bedrivs. 

3.3 Tertiärpreventiva åtgärder 

Vid upptäckt av miljöer där åsikter kring våldsbejakande extremism eller extremt våld 

förekommer skall en polisanmälan göras omgående på 114 14. Säkerhetssamordnaren skall också 

informeras, 070-431 87 45. 
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3.4 Tecken på riskbeteende för radikalisering 

Nedan finner ni ett antal indikatorer på radikalisering uppdelat på olika nivåer. Varje indikator i sig 
behöver INTE vara tecken på radikalisering, men ju fler tecken man kan summera hos en individ 
ju mer uppmärksam bör man vara. En indikator kan dock vara ett tecken på att en individ är i 
obalans, eller inte mår bra. Därför är det bra att uppmärksamma även enskilda indikatorer i 
primärt förebyggande syfte, dock ej som tecken på extremism. 
 

3.4.1 Individuella psykologiska och sociala faktorer 

 Att man är på sociala medier och besöker hemsidor2, gillar och sprider vidare hemsidor 
med våldbejakande extremistiskt budskap från kända inspiratörer 

 Att man läser böcker eller ser film med våldbejakande extremistiskt budskap 

 Att man är inblandad i tydliga händelser eller situationer som våldsamma 
sammandrabbningar eller upplopp 

 Att man deltar i möten eller grupperingar med extremistiska budskap 

 Att man börjar omge sig med extremistiska symboler, klär sig enligt en viss grupps 
klädkod eller tatuerar sig med särskilda symboler kopplats till olika extrema rörelser 

 Att man isolerar sig eller har dåliga relationer till familjen, dras sig undan från samhället, 
försöker påverka sina nära anhöriga kring hur de ska leva 

 Att man umgås med nya vänner som har relationer till personer med exempelvis 
kopplingar till kriminalitet eller våldsbejakande extremism 

 Att man slutar med fritidsintressen och lämnar gamla vänner 

 Att man drastiskt ändrar sociala mönster 

 Att man utvecklar ett vapenintresse  

 Att man ofta visar tecken på vrede/frustration eller våldstendenser 

 Att man ofta tenderar att misstolka situationer 

 Att man tar på sig en offermentalitet 

 Tidigare traumatiska upplevelser 

 Att man ägnar/ägnat sig åt småkriminalitet 

3.5 Tecken på åsikter för att radikaliseras 

Åsikter kan visa sig i form av att individen: 

 har intoleranta åsikter, förkastar demokratiska principer, är övertygad om att de egna 

åsikterna är de enda riktiga, försöker argumentera och överbevisa andra 

 ger uttryck för konspirationsteorier, synen på andra som fiender eller hat mot bestämda 

grupper3 

 argumenterar för absoluta lösningar, som att en viss grupp ska bort eller att samhället ska 

sprängas och så vidare 

 försöker legitimera sina åsikter genom att peka på missförhållanden i kommunen, Sverige 

eller i världen 

 säger sig acceptera våld för att förändra och påverka i samhället 

                                                 

 
2 Som ex finns Dabiq, Inspire, al Risalah, Kyberheliq, Azan magazin, Svenska Motståndsrörelesen, Nordfront, Free joel 
3 Judar, muslimer, svenskar, kapitaliser, invandrare, homosexuelle etc 

Öppenhet och mångfald 

Vi har förtroende och respekt för människors kunskap 

och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 


