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Rutin vid upptäckt av händelser kopplat till 
våldsbejakande extremism inom 
vuxenutbildningen Stockholms stad 

Inledning  
Detta dokument beskriver hur vuxenutbildningen ska handla vid 

upptäckt av händelser kopplat till våldsbejakande extremism. 

 

 

 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, 

ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk 

samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt 

mål. Med våldsbejakande menas handlingar såsom att stödja, 

uppmana till eller delta i ideologiskt motiverade våldshandlingar för 

att främja en sak. Våldsbejakande extremistmiljöer kan utgöra ett 

hot till exempel mot samhällets grundläggande struktur, dess 

styrelseskick eller de politiska företrädarna på olika nivåer. På så 

sätt kan våldsbejakande extremistmiljöer utgöra ett hot mot hela 

demokratin och dessutom ett allvarligt hot mot medborgares 

möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter. Den 

demokratiska processen underkänns av extremisterna och de ser det 

därför som motiverat att ta till odemokratiska metoder i kampen för 

att uppnå det de uppfattar vara det ideala samhället.1 

1 Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser (Ds 2014:4), s. 17 och 20 

Stadens arbete mot våldsbejakande extremism är riktat mot tre 

extremistmiljöer: den autonoma vänstermiljön, vit makt-miljön och 

den våldsbejakande islamistiska miljön. En miljö i det här 

sammanhanget är en samling grupper som delar en ideologisk 

grund. Att arbetet fokuserar på dessa beror på att Säkerhetspolisen 

bedömer att dessa grupper är de främsta hoten mot vår demokrati 

och också mest benägna att använda våld för sin sak.2 

2 Säkerhetspolisens årsbok 2017, s30-35 

I Stockholms stad verkar och vistas i olika utsträckning personer 

och grupperingar från olika våldsbejakande extremistiska miljöer. 

Var de finns och hur aktiva dessa olika grupper är skiftar över tid 

och dessa förändringar kan ske snabbt. Det innebär att dessa 

personer även kan befinna sig inom verksamheter i 

vuxenutbildningen. 

                                                 



Staden ska aktivt motverka våldsbejakande extremism. Åtgärder ska 

vidtas skyndsamt när det finns kunskap om etablerade 

extremistgrupperingar i ett område, kunskap om individer som 

rekryterar till extremistgrupper eller där individer uppvisar 

riskbeteenden för radikalisering3.  

3 Stadsövergripande riktlinjer mot våldsbejakande extremism. Dnr 155-943/2015 

Rutin 
Vid händelse kopplat till våldsbejakande extremism ska följande 

rutin följas: En händelse kan exv. vara klotter på skolan, uttalanden 

i klassrum eller inlämnade arbeten där det framkommer att eleven 

förespråkar eller tillhör någon extremismgruppering. Samordnaren 

mot våldbejakande extremism är rådgivande. Beslut om åtgärder 

fattas av ordinarie beslutsfattare vilket innebär rektor. 
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En säkerhets-
bedömning görs 
och beslut om 
vidare steg tas

Vid all oro/händelser kopplat till våldsbejakande extremism ska en 

blankett för avidentifierad information alltid fyllas i. Den skickas 

till arbetsmarknadsförvaltningens samordnare mot våldsbejakande 

extremism.  

Vid individärende 
Om säkerhetsbedömningen tillåter sker ett orienterande samtal med 

berörd individ.  Samtalet genomförs företrädesvis av rektor med 

stöd av VBE samordnare. Samtalets innehåll omfattar en 

beskrivning av den oro/händelse som framkommit samt stadens 

ställningstagande kring ämnet. Samtalet kan mynna ut i ytterligare 

samtal där individen får information om vad staden kan erbjuda för 

att lämna extremismmiljön.  
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