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Kommunstyrelsen  

  

  

Yrkande 

 
2021-08-27 

Socialdemokraterna 

  
Ärende nr: 2.2.1 

Yrkande angående redovisning av 
socialnämnd Centrums uppdrag angående 
stadens beredskap mot hot från den 
radikalnationalistiska miljön 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 
 

1. Ärendet återremitteras till socialnämnd Centrum, som får i uppdrag att 
återkomma med en mer för Göteborg specifik lägesanalys vad gäller 
hotbilden från den radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg. 
 

2. Socialnämnd Centrum får i uppdrag att återkomma med förslag på 
skyddsåtgärder för att skydda invånare i Göteborg som riskerar att utsättas 
för hot eller våld från den radikalnationalistiska miljön. 

Yrkandet 
 
På initiativ av Socialdemokraterna kunde vi med bred enighet ge socialnämnd 
Centrum det viktiga uppdraget att granska utvecklingen vad gäller hotet från den 
radikalnationalistiska miljön gentemot göteborgarna. I uppdraget ingick även att 
föreslå skyddsåtgärder för att bekämpa dessa hot.  
 
Vi menar att detta uppdrag inte är fullgjort genom den redovisning vi har tagit del 
av. Förvaltningen har utgått från en tre år gammal lägesbild, ”stämt av” med andra 
förvaltningar och därtill haft workshop. Förutom beskrivning av tillvägagångssätt, 
begreppsdefinitioner samt den globala och nationella bilden är det endast en 
mindre del av redovisningen som rör just Göteborg. Man skriver att hotbilden från 
den våldsbejakande högerextrema miljön ser i stort sett inte annorlunda ut för 
Göteborg i jämförelse med den hotbild som gäller för Sverige i stort. Vi menar att 
man behöver kunna vara mer specifik än så. Det finns visserligen en del kring 
NMR:s aktiviteter kopplat till Göteborg i redovisningen, men vi ifrågasätter att vi 
genom denna redovisning fått ett helhetsperspektiv på frågan. 
 
Vi kan därtill konstatera att uppdraget inte är fullgjort vad gäller delen kring 
förslag på konkreta skyddsåtgärder. Vi hade velat se dessa förslag inom den 
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aktuella redovisningen, och inte inom det separata uppdrag som man i 
tjänsteutlåtandet hänvisar till. Sammantaget menar vi att genom en återremittering 
så kommer vi att få en mer fullständig bild över läget och vägen framåt för att 
skydda göteborgarna mot radikalnationalister.  
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Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
 
2021-08-27 
 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
  
 

Yrkande angående – Redovisning av 
socialnämnd Centrums uppdrag angående 
stadens beredskap mot hot från den 
radikalnationalistiska miljön 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på särskilda åtgärder för att 
motverka våldsbejakande radikalnationalistisk aktivitet på digitala plattformar. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på särskilda åtgärder för att 
motverka hatbrott kopplade till den radikalnationalistiska miljön.  

3.  I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till beslut. 

Yrkandet 
 
I många delar av världen såväl som i Sverige pågår en utveckling där högerextrema idéer 
och ideologier normaliseras. Detta innebär hot mot både enskilda personer som vårt 
samhälle och demokratin i stort. Även säkerhetspolisen pekar på en utveckling där den 
våldsbejakande högerextrema ideologin riskerar att normaliseras i Sverige och en 
avhumanisering av vissa grupper som riskerar att leda till våld mot framför allt muslimer 
och judar. Samtidigt ser vi att antalet anmälda hatbrott har ökat under lång tid och det 
finns ett stort mörkertal. En stor majoritet av anmälningarna rör hatbrott med rasistiska 
och främlingsfientliga motiv. 
 
Den lägesbild över hotbilden från den radikalnationalistiska miljön i Göteborg som tagits 
fram av Socialnämnd centrum visar att etablerade organisationer inte är lika synliga, 
medan den digitala aktiviteten ökar. I rapporten ”Från Nordiska motståndsrörelsen till 
alternativhögern – en studie om den svenska radikalnationalistisma miljön” framgår att 
det finns en nära koppling mellan våldsbejakande radikalnationalism, skadlig 
maskulinitetskultur och antifeministiska värderingar. 
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Socialnämnd Centrums bedömning är att de åtgärder som bör prioriteras ryms inom 
ramen för de åtgärdsförslag stadsledningskontoret har tagit fram för att motverka den 
extrema miljön och förebygga radikalisering och till insatserna i riktlinjen mot 
våldsbejakande extremism, ärende dnr 0887/19, som är ute på remiss. De åtgärder 
stadsledningskontoret föreslår innefattar bland annat kunskapshöjande insatser inom 
området till berörda funktioner, fokus på insatser och åtgärder som värnar demokratin 
samt dess företrädare och institutioner, samverkan och metoder för att förebygga och 
upptäcka riskbeteende hos barn och unga. Vi rödgrönrosa anser att det är nödvändigt att 
också ta fram särskilda åtgärder för att motverka våldsbejakande radikalnationalistisk 
aktivitet på digitala plattformar. 
 
Det finns även ett behov av särskilda åtgärder för att motverka hatbrott kopplade till den 
radikalnationalistiska miljön. Enligt Göteborgs stad plan för stärkta insatser mot rasism så 
ska arbetet mot rasism och hatbrott integreras i Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande arbete. Eftersom detta ännu inte har skett då högerpartierna i 
kommunstyrelsen röstade emot det så anser vi att stadsledningskontoret bör få ett särskilt 
uppdrag om att ta fram förslag på åtgärder mot hatbrott.  
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Redovisning av socialnämnd Centrums 
uppdrag angående stadens beredskap mot 
hot från den radikalnationalistiska miljön  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Socialnämnd Centrums redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag, 2020-10-15 § 30, 
att återkomma till kommunstyrelsen med en aktuell lägesbild av hotbilden från den 
radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg, samt föreslå skyddsåtgärder för att 
skydda invånare i Göteborg som riskerar att utsättas för hot eller våld från den 
radikalnationalistiska miljön, antecknas och förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Socialnämnd Centrum har tagit fram en lägesbild över hotbilden från den 
radikalnationalistiska miljön i Göteborg. Av lägesbilden framgår att det är svårt att 
bedöma den våldsbejakande högerextremismens storlek, demografi och utbredning då 
mycket av aktiviteten sker på digitala plattformar. Sverige har identifierats som en region 
där man påvisat särskild hög aktivitet på högerextrema onlineplattformar där propaganda 
och aktivitet är omfattande. Den synliga aktiviteten bedöms ha minskat sedan den senaste 
lägesbilden 2018, framför allt gällande Nordiska motståndsrörelsens aktiviteter, dock 
ökar antalet anmälningar om hatbrott med rasistiska och antisemitiska motiv. Samma 
trend gäller hatbrott mot HBTQ-personer.  

Socialnämnd Centrum bedömer att fokus bör ligga på förebyggande arbete för att 
motverka tillväxt av de högerextrema miljöerna. Socialnämnd Centrum föreslår inga 
konkreta åtgärder utan hänvisar i övrigt till stadsledningskontorets budgetuppdrag 2020 
om att ta fram förslag på åtgärder för att motverka den extrema miljön och förebygga 
radikalisering och till insatserna i riktlinjen mot våldsbejakande extremism, ärende dnr 
0887/19, som är ute på remiss. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontoret bedömer att insatser som sker för att motverka hoten från den 
radikalnationalistiska miljön ryms inom ramen för kommunens grunduppdrag och kan 
hanteras inom respektive nämnds ekonomiska ramar. Analys av eventuella kostnader för 
förebyggande arbete och insatser för personer som drabbas av den radikalnationalistiska 
miljöns hot, hat och våld bör hanteras i de uppdrag som omhändertar åtgärder för att 
motverka extremism, som nämnts ovan.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-07-22 
Diarienummer 0639/21 
 

Handläggare  
Jeanette Stål 
Telefon: 031- 368 03 13 
E-post: jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Enligt Institutet för forskningsstudiers studie Våldsbejakande extremism och organiserad 
brottslighet från 2018 består den högerextrema miljön i störst grad av unga män med en 
medelålder på 23 år, för kvinnorna är medelåldern 20 år. Ungefär hälften av individerna 
har någon form av psykisk ohälsa eller missbruk och drygt 13 % av individerna har varit 
föremål för socialtjänstens insatser.  

Den högerextrema miljön utgör ett hot mot enskilda individer, grupper och det 
demokratiska samhället i sin helhet. Miljöns idéer och ideologi förkastar mänskliga 
rättigheter, motarbetar jämställdhet och använder våld som ett legitimt medel att skaffa 
sig makt och inflytande i samhället. Hot, hat, våld och otillåten påverkan drabbar 
individer. Hatisk propaganda och spridning av konspirationsteorier drabbar samhället i 
form av ökad polarisering och misstro till myndigheter. Särskilt utsatta för miljöns 
attacker och hatiska propaganda är judar, muslimer, individer av annan etnisk bakgrund 
än europeisk eller de som uppfattas som icke-vita, samt HBTQ-personer, människor med 
funktionsnedsättning och de som engagerar sig i frågor som står i kontrast till den 
högerextrema miljöns ideologi och mål.  

 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-10-15 § 30 
2. Socialnämnd Centrums protokollsutdrag 2021-03-23 §84 
3. Socialnämnd Centrums tjänsteutlåtande 
4. Socialnämnd Centrums rapport    
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade, 2020-10-15 §30, att ge social resursnämnd i uppdrag att 
återkomma till kommunstyrelsen med en aktuell lägesbild av hotbilden från den 
radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg, samt föreslå skyddsåtgärder för att 
skydda människor i Göteborg som riskerar att utsättas för hot eller våld från den 
radikalnationalistiska miljön.  

Uppdraget redovisades i socialnämnd Centrum, som beslutade att godta lägesbilden och 
de föreslagna skyddsåtgärderna, 2021-03-23 §84.  

Kommunstyrelsen har att ta ställning till uppdragets fullgörande.  

Beskrivning av ärendet 
I augusti 2020 släpptes en ny forskningsstudie, som genomfördes på uppdrag av Centrum 
mot våldsbejakande extremism (CVE). Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-16 §741 
med bakgrund i denna att ta fram en lokal lägesbild i Göteborg för den 
radikalnationalistiska miljön. 

Redogörelse av social resursnämnds uppdrag 

Genomförande 
Socialförvaltning Centrum har utgått från lägesbilden 2018 för att skapa en jämförelse 
med tidigare resultat. Som underlag för uppdraget har forskning och andra lägesbilder 
från kranskommuner samt nationella och globala lägesbilder använts. Säkerhetspolisen, 
Polisen Storgöteborg, Demokrati - och hatbrottsgruppen, Polisen region Väst och Center 
mot våldsbejakande extremism (CVE) har fungerat som expertis i förvaltningens dialog. 
Uppdraget har genomförts i samverkan med stadsledningskontoret som parallellt tagit 
fram lägesbild för hotbilden från övriga extremistmiljöer, samt från religiösa och andra 
etniska grupper (beslut KF 2021-04-22 §7).   

Slutsatser i lägesbilden 
Hotet från den våldsbejakande högerextrema miljön1 består av två delar, dels 
terrorattentat och grova våldsbrott, dels ett systematiskt hot mot det demokratiska 
styrelseskicket. Säkerhetspolisen bedömer att den våldsbejakande högerextremismen 
attraherar fler individer. Utvecklingen kan innebära att risken ökar för att individer kan 
inspireras att begå attentat eller våldsbrott. De individer som är mest benägna att begå 
brott behöver inte tillhöra en formell organisation utan agerar också ensamma eller i små 
grupper på nätet. I digitala rum skapas en gemenskap och ett hatiskt narrativ som 
normaliserar användandet av våld med högerextrema motiv. Sverige har identifierats som 
en region där man påvisat särskild hög aktivitet på högerextrema onlineplattformar där 
propaganda och aktivitet är omfattande. 

Den synliga aktiviteten verkar ha minskat sedan den senaste lägesbilden 2018, framför 
allt gällande Nordiska motståndrörelsens (NMR) aktiviteter. Förhållandet är dock 
annorlunda i kranskommunerna, där NMR är mer synliga och aktiv i rekrytering, vilket 
kan påverka Göteborg om dessa grupperingar besöker staden och begår brott här. Stadens 
medarbetare vittnar om en mindre omfattande propagandaspridning, däremot bedöms 
aktiviteten på nätet ha ökat. SÄPO menar att det är svårt att bedöma den våldsbejakande 

 
1 Högerextrem eller radikalnationalistisk används om vartannat, beroende på vad aktören som 
refereras till använder för begrepp.  
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högerextremismens storlek, demografi och utbredning då mycket av aktiviteten sker på 
digitala plattformar.  

Förslag på skyddsåtgärder 
Utifrån analysen av hotbilden från den våldsbejakande högerextrema miljön har viktiga 
områden identifierats inom vilka Göteborgs Stad bör prioritera att stärka arbetet. 
Socialnämnd Centrums bedömning är att de åtgärder som bör prioriteras ryms inom 
ramen för de åtgärdsförslag stadsledningskontoret har tagit fram för att motverka den 
extrema miljön och förebygga radikalisering och till insatserna i riktlinjen mot 
våldsbejakande extremism, ärende dnr 0887/19, som är ute på remiss. De åtgärder 
stadsledningskontoret föreslår innefattar bland annat av kunskapshöjande insatser inom 
området till berörda funktioner, fokus på insatser och åtgärder som värnar demokratin 
samt dess företrädare och institutioner, samverkan och metoder för att förebygga och 
upptäcka riskbeteende hos barn och unga.  

Redogörelse av stadsledningskontorets beredning av ärendet 

Omvärldsbevakning 
Försvarshögskolan fick i december 2018 i uppdrag av Center mot våldsbejakande 
extremism (CVE) vid Brottsförebyggande rådet (Brå) att genomföra en lägesbeskrivning 
av hur påverkan och hot mot det demokratiska samhället från högerextremism och vit 
makt samt omgivande miljöer manifesteras i Sverige på lokal nivå. Rapporten släpptes i 
augusti 2020 och heter ”Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern – en 
studie om radikalnationalistiska miljöer i Sverige”. I rapporten används 
radikalnationalism som samlingsbegrepp för den miljö som studeras – från 
nationalsocialistiska rörelser till spektrumet som omfattar alternativhögern.  

I rapporten konstateras att merparten av de senaste årens terrorattentat genomfördes av 
individer som, med inspiration från tidigare genomförda attentat eller de 
avsiktsförklaringar som publicerats i anslutning till dessa, agerat på egen hand utan tydlig 
koppling till någon organisation. Det betyder inte nödvändigtvis att de varit ensamma i 
planeringen eller att de helt saknat stöd och sammanhang. På sikt bedöms det enligt 
rapporten möjligt att regelrätta organisationer i första hand får rollen som inspiratörer, 
radikaliserare och möjliggörare. Oavsett om det sker i form av publicerade manifest, 
generell propaganda eller förstärkande av en gemenskap och narrativ, så har sociala 
medier en betydande roll i att påverka avsikt och förmåga att begå attentat. 
Utvecklingen där fler upplevs sympatisera med ideologi och drivkraft gör att det finns 
en grogrund för rekrytering och tillväxten påverkar det långsiktiga hotet mot 
demokratin.  

I augusti 2019 varnade svenska Säkerhetspolisen för ett ökat attentatshot från den 
våldsbejakande högerextrema miljön. Därtill pekade Säkerhetspolisen på en utveckling 
där den våldsbejakande högerextrema ideologin riskerade att normaliseras, vilket i 
förlängningen kan leda till en radikaliseringsprocess hos enskilda individer. Sammantaget 
riskerar budskapen som sprids av den radikalnationalistiska miljön som helhet att bidra 
till en avhumanisering av vissa grupper som i sin tur kan leda till våld. Attackerna från 
den radialnationalistiska miljön har framför allt riktats mot symboler för den muslimska 
eller judiska gruppen. Men det finns också ett antal händelser i materialet relaterat till 
påverkan mot den lokala politiken som sticker ut. Det handlar bland annat om 
enskilda politiker och tjänstemän på kommunal nivå som hängts ut, men också de 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (7) 
   
   

som mottagit hot och varit utsatta för skadegörelse vilket även lett till avhopp från 
politiken.  

Expo släppte sin årsrapport för 2020 under våren och i den kan man utläsa både 
bedömningar som överensstämmer med Försvarshögskolans slutsatser men också vissa 
skillnader. Expo har genomfört en granskning av den rasideologiska miljöns 
dokumenterade aktiviteter, men utesluter aktiviteter på internet i granskningen. 
Underlaget baseras på gruppernas egenrapporterade statistik samt Expos egen research. 
Expo kommer fram till följande slutsatser: 

• Under 2020 minskade den dokumenterade aktiviteten i den högerextrema miljön för 
andra året i rad. Det är Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som står för minskningen. 

• Det pågår en utveckling med fristående grupper som organiserar unga och fokuserar 
på att bygga upp ett våldskapital. Dessa grupperingar vinner mark på de etablerade 
organisationernas bekostnad. 

• Ungdomar från Sverige är tongivande i en nystartad organisation sprungen ur en 
internationell rasideologisk miljö där terrordåd glorifieras. 

• Under 2020 har fler medieplattformar som sprider högerextrema narrativ och stödjer 
rasideologiska organisationer fått statligt stöd och vunnit ökad legitimitet. 

Hatbrott 
Anmälningar om hatbrott ökar över tid, den senaste mätningen från Brottsförebyggande 
rådet gäller fram till och med 2018. Mörkertalet är stort för denna typ av brott, vilket 
innebär att många utsatta inte gör en anmälan. I den senaste mätningen rör 68 % av 
anmälningarna rasistiska och främlingsfientliga motiv, se grafen nedan.  
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Det har skett en ökning av anmälda hatbrott gällande rasistiska och antisemitiska motiv 
under de senaste åren. 

Nästa bild visar övriga hatbrottsmotiv, förutom de rasistiska/främlingsfientliga. 
Homofobiska står för (11%), islamofobiska (8%), kristofobiska, antisemitiska, andra 
religiösa (ca 4 % vardera) och transfobiska (1%). Hatbrott riktat mot sexuell läggning 
(homofobiska) har legat på en hög nivå sedan mätningarna startade och stadigt gått ner 
fram till 2016 (förutom en mindre topp 2012) och ökar igen 2018, från senaste 
mätningen, med 36 %.  

 

Hatbrott är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla 
människors lika värde. Det som definierar ett hatbrott är att gärningspersonen utför 
angreppet på grund av sin negativa inställning till vissa individers egenskaper. Hatbrott 
avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott 
där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan 
grupp av människor på grund av något av följande: 

• ras 
• hudfärg 
• nationellt eller etniskt ursprung 
• trosbekännelse 
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• sexuell läggning 
• könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet. 

Hatbrott utförs bland annat av individer i den högerextrema miljön, men inte uteslutande, 
och statistiken från Brå visar inte gärningspersonens ideologiska övertygelse.  

Dialog med kommunstyrelsens råd 
Lägesbilden ihop med de föreslagna åtgärderna för att motverka den extrema miljön och 
förebygga radikalisering och riktlinjen mot våldsbejakande extremism har utgjort 
underlag för dialog med HBTQ-rådet och med Rådet för den nationella minoriteten 
romer. Även Funktionshinderrådet gavs möjlighet att föra dialog men avböjde på grund 
av tidsbrist.  

Nedan redovisas de synpunkter, i korthet, som framkom under dialogen som rör detta 
ärende. 

I HBTQ-rådet diskuterades hatbrott från den radialnationalistiska miljön som drabbar 
HBTQ-personer och röster lyftes kring ett behov av resurser och stöd från Göteborgs Stad 
vid utsatthet för hatbrott och attacker från högerextrema individer och grupper.  

I rådet för den nationella minoriteten romer framfördes att man ser den ökade digitala 
närvaron bland högerextrema, bland annat i kommentarsfält. 

Det förebyggande arbetet anses viktigt och man menar att det bör ske i befintliga 
strukturer och särskilt riktas till unga i utanförskap och riskzon. 

Även här togs frågan om hatbrott upp. Ett perspektiv som lyftes var att det kan finnas 
bristande kunskap hos brottsoffret om hatbrottsmotivet. Om rättsinstanserna inte heller 
uppmärksammar det i sin utredning kan hatbrottsmotivet inte användas som grund för 
straffskärpning. Man menar att det är viktigt att stärka den processen i alla led.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Utifrån lägesbilden och omvärldsbevakningen bedömer stadsledningskontoret att hotet 
från den radikalnationalistiska miljön alltjämt kvarstår och att miljön är under förändring. 
Etablerade organisationer är inte lika synliga, medan den digitala aktiviteten ökar och det 
finns tecken på radikalisering och militarisering av delar av miljön.  

Stadsledningskontoret delar socialnämnd Centrums bedömning att skyddsåtgärderna 
ryms inom budgetuppdrag 2020 om att ta fram förslag till åtgärder för att motverka den 
extrema miljön och förebygga radikalisering och till insatserna i riktlinjen mot 
våldsbejakande extremism.  

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Uppdrag till social resursnämnd angående 
stadens beredskap mot hoten från den 
radikalnationalistiska miljön 
§ 30, 1245/20  

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Social resursnämnd får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en aktuell 
lägesanalys av hotbilden från den radikalnationalistiska miljön mot invånare i 
Göteborg. 

2. Social resursnämnd får i uppdrag att utifrån en aktuell hotbild föreslå skyddsåtgärder 
för att skydda invånare i Göteborg som riskerar att utsättas för hot eller våld från den 
radikalnationalistiska miljön. 

Handling 
2020 nr 207. 

Yrkanden 
Bosse Parbring (MP), Marina Johansson (S), Hannah Klang (V), Sabina Music (C) och 
Stina Svensson (FI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till förslaget från D i kommunstyrelsen. 

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från 
Martin Wannholt och finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet 
från SD i kommunstyrelsen och finner att det avslagits. 

Protokollsutdrag skickas till 
Social resursnämnd 

  

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-10-15 



 

 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

 

 

 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

Dag för justering 
2020-10-26 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Håkan Eriksson 
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Utdrag ur protokoll nr 4 
Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

Redovisning av uppdrag angående stadens 
beredskap mot hoten från den 
radikalnationalistiska miljön 
§ 84, N164-0215/21 
 

Socialförvaltningen Centrum har 2021-02-12 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Beslut 

Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens rapportering av aktuell lägesbild från 
den radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg samt föreslagna skyddsåtgärder 
och översänder rapporten till kommunstyrelsen.  

 

 

Dag för justering 
2021-03-31 

 

Vid protokollet 
 

 

 

 

 

 

Socialnämnden Centrum 
 

  

Sekreterare 
Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 
Kristina Bergman Alme 

 

Justerande 
Jennifer Merelaid Hankins 

 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: <! sammanträdesdatum> 

 

 Socialnämnden Centrum  
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: <! sammanträdesdatum> 

 

 Socialnämnden Centrum  
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Redovisning av uppdrag angående stadens 
beredskap mot hoten från den 
radikalnationalistiska miljön 
Förslag till beslut 
Socialnämnden Centrum godkänner förvaltningens rapportering av aktuell lägesbild från 
den radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg samt föreslagna skyddsåtgärder 
och översänder rapporten till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-15, § 30 1245/20, att ge Social resursnämnd i 
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en aktuell lägesbild av hotbilden från 
den radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg, samt föreslå skyddsåtgärder 
för att skydda invånare i Göteborg som riskerar att utsättas för hot eller våld från den 
radikalnationalistiska miljön. Uppdraget övergick till socialnämnden Centrum efter 
omorganisationen vid årsskiftet.  

Analysen av läges- och hotbilden visar att den våldsbejakande högerextremismen är 
mindre synlig i Göteborg 2020 i relation till lägesbilden 2018. Lägesbilden visar dock att 
hotet från ensamagerande, som bedöms vara ett globalt och nationellt hot av 
Säkerhetspolisen, även är ett hot mot Göteborg. På lång sikt bedöms även hotet från den 
våldsbejakande högerextrema miljön mot demokratins grundvärderingar som ett allvarligt 
hot. För att motverka detta föreslås skyddsåtgärder utifrån ett kommunalt ansvar som 
bland annat innebär ett tydligare värnande de demokratiska värderingarna samt insatser 
riktade mot individer som bedöms vara i riskzon för radikalisering.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Socialförvaltningen Centrum bedömer att de insatser som sker för att motverka hoten från 
den radikalnationalistiska miljön framförallt sker inom ramen för kommunens 
grunduppdrag och bedöms ingå inom ramen för dessa.  

De ekonomiska konsekvenserna till följd av våldsbejakande extremism kan både på kort 
och lång sikt innebära stora samhällsekonomiska kostnader. Att satsa på förebyggande 
åtgärder handlar om att investera i framtiden och innebär på så sätt vinster för både 
individ och samhälle.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Socialförvaltningen Centrum har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
denna dimension.  

Socialförvaltningen Centrum 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-02-12 
Diarienummer N164-0215/21 
 

Handläggare 
Ritva Gonzalez, Cajsa Moberger Arcari 
Telefon: 031-367 93 92 
E-post: cajsa.arcari@socialcentrum.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension 
En utgångspunkt i allt arbete mot våldsbejakande extremism är att myndigheter aktivt ska 
främja och värna mänskliga rättigheter. Göteborgs Stads värdegrund bygger på 
demokratins värdegrund och de allmänna mänskliga rättigheterna. De våldsbejakande 
extremistiska miljöerna påverkar staden och dess invånare på olika sätt. Genom att synas, 
sprida propaganda och desinformation vill man påverka individer samt bidra till en ökad 
polarisering av samhället. På så sätt skapar man också misstro till samhällets institutioner.  

När personer med våld radikalt vill förändra samhället tar de avstånd från rådande normer 
som delas av flertalet medborgare; gemenskap, välfärd, trygghet och utveckling. Detta 
kan i sin tur leda till en minskad tillit och ökad otrygghet i samhället.  

Det förekommer att de som arbetar för att upprätthålla demokratin i staden utsätts för 
trakasserier, hot, våld och andra former av otillåten påverkan. Denna slags hot kan 
innebära stora risker för både samhället och enskilda personer och skada det öppna 
samhället.  

Det finns flera olika riskgrupper och riskindivider gällande denna problematik. Särskilt 
utsatta och sårbara är barn och unga, personer med psykisk ohälsa och kognitiva 
funktionsnedsättningar. Enligt barnkonventionen har barn rätt att skyddas från alla former 
av våld. Barn och unga riskeras att bli direkta eller indirekta offer genom rekrytering till 
våldsbejakande högerextrema miljöer eller genom att bli utsatta för propaganda och 
desinformation.  

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-03-16.  

Bilagor 
1. Stadens beredskap mot hoten från den radikalnationalistiska miljön.   
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Ärendet  
Nämnden har att besluta om att godkänna lägesanalysen av hotbilden från den 
radikalnationalistiska miljön mot invånarna i Göteborg och förslag till skyddsåtgärder för 
att skydda invånarna i Göteborg som riskerar att utsättas för hot eller våld från den 
radikalnationalistiska miljön samt sända dem till kommunstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-15, § 30 1245/20 att ge Social resursnämnd i 
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en aktuell lägesbild av hotbilden från 
den radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg, samt föreslå skyddsåtgärder 
för att skydda invånare i Göteborg som riskerar att utsättas för hot eller våld från den 
radikalnationalistiska miljön. Uppdraget övergick till socialnämnden Centrum vid 
årsskiftet i samband med ny nämndorganisation.  

Socialförvaltningen Centrum har tagit fram en lägesanalys av hotbilden från den 
radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg genom att utgå från den lägesbild 
som redovisades 2018, ”Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och 
våldsbejakande extremism”. För att få en mer aktuell lägesbild har förvaltningen stämt av 
utvecklingen inom området med berörda förvaltningar och bolag, bland annat genom en 
workshop.  

Stadsledningskontoret har enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-10-14, § 837 fått i 
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en aktuell lägesanalys av hotbilden 
från den islamistiska, andra religiösa grupper, den våldsbejakande autonoma miljön, och 
mellan olika etniska grupper i Göteborg, samt enligt beslut ta fram en riktlinje i arbetet 
mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Arbetet kring lägesanalysen av 
hotbilden har skett i samverkan med stadsledningskontoret.  

Förvaltningen har tagit fram hotbilden i dialog med lokala företrädare för de nationella 
myndigheterna, Säkerhetspolisen, Polisen Storgöteborg, Demokrati- och hatbrottsgruppen 
Polisen region Väst och Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Aktuella rapporter 
och forskning inom området bidrar också till lägesanalysen av hotbilden samt dialoger 
med flertal relevanta kranskommuner.  

Lägesanalysen på global, nationell och lokal nivå har bidragit till socialförvaltningen 
Centrums tolkning av den lokala kontexten. De föreslagna skyddsåtgärderna har tagits 
fram utifrån rådande forskning, omvärldsbevakning och råd från ovan nämnda 
myndigheter.  

Förvaltningens bedömning 
Lägesanalysen av hotbilden visar att den våldsbejakande högerextremismen är mindre 
synlig i Göteborg 2020 i relation till 2018. Förvaltningen bedömer ändå att det utifrån den 
aktuella lägesbilden i underlaget finns en hotbild från den radikalnationalistiska miljön 
mot invånare i Göteborg.  
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Förvaltningen bedömer att de förslag på åtgärder som stadsledningskontoret lyfter fram i 
sina underlag även är lämpliga gällande som förslag på åtgärder för hotet från den 
radikalnationalistiska miljön och avvaktar beslut i frågan.  

Socialförvaltning centrum 
 

Michael Ivarson 
Förvaltningsdirektör 

 

 

 



Bilaga 1 

 

 

Stadens beredskap mot hoten från den radikalnationalistiska miljön.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-15, §30 1245/20 ge Social resursnämnd i uppdrag att återkomma 
till kommunstyrelsen med en aktuell lägesbild av hotbilden från den radikalnationalistiska miljön mot 
invånare i Göteborg, samt föreslå skyddsåtgärder för att skydda invånare i Göteborg som riskerar att 
utsättas för hot eller våld från den radikalnationalistiska miljön. Uppdraget övergick till 
socialnämnden Centrum vid årsskiftet i samband med ny nämndorganisation.  

Tillvägagångssätt 
Socialförvaltningen Centrum har tagit fram en lägesanalys av hotbilden från den radikalnationalistiska 
miljön mot invånare i Göteborg genom att utgå från den lägesbild som redovisades 2018: ”Social 
resursförvaltning lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism”. För att få en mer 
aktuell lägesbild har förvaltningen stämt av utvecklingen inom området med berörda förvaltningar och 
bolag, bland annat genom en workshop.1  

Stadsledningskontoret har enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-10-14, § 837 fått i uppdrag att 
återkomma till kommunstyrelsen med en aktuell lägesanalys av hotbilden från den islamistiska, andra 
religiösa grupper, den våldsbejakande autonoma miljön, samt mellan olika etniska grupper i Göteborg, 
samt enligt beslut 2019-05-29, § 431 ta fram en riktlinje i arbetet mot våldsbejakande extremism och 
radikalisering.  Socialförvaltningen Centrum har i samverkan med stadsledningskontoret tagit fram 
den aktuella hotbilden.  

Förvaltningen har även tagit fram hotbilden i dialog med lokala företrädare för de nationella 
myndigheterna, Säkerhetspolisen, Polisen Storgöteborg, Demokrati – och hatbrottsgruppen Polisen 
region Väst och Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Aktuella rapporter och rådande 
forskning bidrar också till lägesanalysen av hotbilden samt dialoger med flertal relevanta 
kranskommuner.  

Lägesanalyser på global, nationell och lokal nivå har utgjort underlag för förvaltningens tolkning av 
den lokala kontexten. De föreslagna skyddsåtgärderna har tagits fram genom rådande forskning, 
omvärldsbevakning och rekommendationer från ovan nämnda myndigheter.  

 
Begreppsdefinitioner   
Våldsbejakande extremism 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsnamn för rörelser, ideologier eller miljöer som inte 
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar till våld för att uppnå ett ideologiskt eller 
politiskt mål. Våldsbejakande extremism handlar om enskilda individer eller sammanslutningar av 
människor som stöttar eller själva deltar i våldshandlingar för att uppnå politisk förändring.  

Säkerhetspolisen bedömer att det i huvudsak finns tre verksamma extremistmiljöer i Sverige: 

• Våldsbejakande högerextrema miljön (tidigare kallad vit makt-miljön). 
• Vänsterextrema miljön (tidigare kallad autonoma miljön). 
• Våldsbejakande islamistiska miljön. 

Säkerhetspolisens definitioner av våldsbejakande extremism är vedertagna begrepp ur ett 
kriminalpolitiskt perspektiv och begreppet används av myndigheter. De upplevs dock ibland som 

 
1 Deltagare på workshopen var bland annat representanter från stadsdelsförvaltningarna, bostadsbolag, 
Störningsjouren, Stadsledningskontoret, Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Göteborg Energi, 
Göteborgs Hamn.  



alltför begränsade vilket gör att det kan försvåra arbetet på kommunal nivå där sakfrågan ofta påverkas 
av andra kontextuella faktorer än enbart ur ett kriminalpolitiskt perspektiv. 

Våldsbejakande högerextremism 

Det saknas idag enhetliga definitioner kring olika ideologiska inriktningar gällande våldsbejakande 
högerextremism. Nationalsocialistiska och rasideologiska grupper hamnar ofta under 
samlingsbegreppet ”högerextremism”. Begreppet kan därmed beskrivas som ett paraplybegrepp 
innefattandes olika miljöer. Även om begreppet högerextremism är mångfacetterat innefattar det vissa 
gemensamma ideologiska element: rasism, och antisemitism, inåtvänd ultranationalism, det samtida 
samhällets förfall och pånyttfödelse, politisk elitism, konspirationstänkande samt ärkekonservativism.  

Inom forskning tydliggör man ofta skillnaderna mellan de olika definitionerna för att förtydliga dess 
innebörd. Forskare har beskrivit svårigheterna med begreppsapparaten inom detta område. En del 
menar att högerextremism kan vara missvisande då läsaren kan associera till den parlamentariska 
högern. En del använder sig därför av begreppet ”radikalnationalism”. Enligt Totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI) används begreppet radikalnationalism när en nationalistisk ideologi 
ogiltigförklarar principen om alla människors lika värde, bryter det samhällskontrakt som sätter 
moraliska och juridiska gränser för när, var, hur och av vem våld får användas. 

Begrepp som radikalnationalist och högerextremist används dock ofta synonymt. I denna analys 
används de också synonymt, och innefattar hela den radikalnationalistiska miljön, från 
nationalsocialistiska aktörer till nätverk och individer inom alternativhögern. Gränserna mellan de 
olika högerextrema miljöerna i Sverige och internationellt, är flytande, vilket försvårar en tydlig 
avgränsning och definition av de olika miljöerna.  

Våldsbejakande högerextrem accelerationism 

De senaste årens terrorhot från ensamagerande eller mindre grupper av våldsbejakande 
högerextremister har alltmer uppmärksammats av forskare och experter. Många av gärningspersonerna 
har gemensamt att de agerat ensamma samt att de varit aktiva på samma online-forum. Där har de 
uttryckt tankar som att ett raskrig är oundvikligt och att detta behöver påskyndas – accelereras – 
genom terrordåd och våldshandlingar. Enligt en nyligen utkommen rapport från CVE, 
”Våldsbejakande högerextrem accelerationism”, har flertalet av dessa individer kommit att benämnas 
(eller beskrivit sig själva) som så kallade ”accelerationister”. Våldsanvändning anses vara ett politiskt 
grundfundament för högerextrema accelerationister, det skapar social oro, rädsla och polarisering samt 
inspirerar imitatörer.  

Hotbild 

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap innefattar ett hot en aktörs avsikt och förmåga 
att genomföra skadliga handlingar. Säkerhetspolisens hotbild beskriver på kort till medellång sikt 
hotaktörers avsikt och förmåga att fullfölja ett agerande. Med utgångspunkt i hotbilden kan 
myndigheter bedöma vilka hot som är relevanta för den egna verksamheten.  

Våldsbejakande radikalisering 

Begreppet våldsbejakande radikalisering syftar på den process då en person eller grupp börjar bejaka 
våld i politiskt eller ideologiskt syfte. Radikaliseringsprocessen är ofta komplex och kan ske både på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.  

 
Den globala och nationella hotbilden  
Hotbilden gällande hotet från den våldsbejakande högerextrema miljön mot invånarna i Göteborg 
påverkas av hur hotbilden ser ut både nationellt och internationellt. Miljön påverkas i stor utsträckning 



av händelser och som sker globalt. Under 2020 bedöms terrorattentatshotet främst utgöras från 
islamistiskt och högerextremistiskt motiverad terrorism. Ett allt större hot bedöms komma från 
ensamagerande som inspireras av våldsbejakande extremistiska ideologier. Hotet från den 
våldsbejakande högerextrema miljön består av två delar, dels terrorattentat och grova våldsbrott, dels 
ett systematiskt hot mot det demokratiska styrelseskicket.  

Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är det svårt att fastställa hur många 
våldsbejakande högerextrema individer som ingår i den svenska miljön och som befinner sig utanför 
de etablerade organisationerna. De påpekar att det finns indikatorer på att våldsbejakande 
högerextrema ideologier attraherar allt fler individer internationellt och förmodligen även i Sverige.  
Denna bild bekräftas i Säkerhetspolisens årsbok 2019. De har även noterat att den våldsbejakande 
högerextremism som tidigare framför allt begränsades till en liten vit makt-miljö attraherar fler. 
Utvecklingen kan innebära att risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat eller 
våldsbrott.  

Radikaliseringen inom miljön kan gå snabbt och vara svår att upptäcka. Säkerhetspolisen menar också 
att utvecklingen där fler personer som idag finns i extremistmiljöernas utkant kan innebära en 
grogrund för rekrytering och tillväxt. De påverkas även av drivkrafter som rasism, antisemitism 
främlingsfientlighet, segregation, antifeminism, HBTQ-motstånd med flera. Detta påverkar det 
långsiktiga hotet mot Sveriges demokrati. Extremistmiljöernas aktivitet på sociala medier förstärks 
genom att de får känslan av att det är många som har samma uppfattning som de själva och att 
samhället inte agerar mot vad de anser vara problem och hot. Säkerhetspolisen framhåller att de 
individer som är mest benägna att begå brott inte behöver tillhöra en formell organisation. Deras 
gemenskap skapas på internet och det utformas ett narrativ som skapar hat och normaliserar 
användandet av våld.  

Att denna typ av drivkrafter kan påverka individer i utkanten av extremistmiljöerna har visat sig i ett 
antal terrorattentat och andra grova våldsbrott i världen. Under 2019 inträffade flera terrorattentat med 
högerextremistiska förtecken i västvärlden. En gemensam nämnare för flera av dessa var att de inte 
hade någon tydlig koppling till någon högerextrem organisation, de hade snarare hämtat inspiration 
från sociala medier och internet.  

Enligt Säkerhetspolisen och CVE utgör högerextrema accelerationister, genom sina våldsamma 
metoder och den transnationella aktiviteten, internationellt sett ett av de allvarligaste högerextrema 
terrorhoten. Sverige har identifierats som en region där man påvisat särskild hög aktivitet på 
högerextrema onlineplattformar där accelerationistisk propaganda och aktivitet är omfattande. 

Hotet från den våldsbejakande högerextrema miljön består således av både ett kortsiktigt och 
långsiktigt hot. Det kortsiktiga i form av terrorattentat och grova våldsbrott och det långsiktiga ett hot 
mot Sveriges demokrati och säkerhet.  

 
Coronapandemins påverkan 
Kunskapen om de mätbara följderna av pandemin är ännu begränsad. Det har dock påvisats att 
aktiviteten från de olika våldsbejakande miljöerna är omfattande på sociala medier kopplat till 
pandemin. Samtliga extremistiska miljöer vill på olika sätt profitera på pandemin för att få ut sina 
budskap. Innehållet handlar i hög utsträckning om att polarisera samhället, ställa grupper mot 
varandra, sprida konspirationsteorier och undergräva myndigheters trovärdighet. Utfallet av 
coronapandemin riskerar att göda den våldsbejakande extremismen. Den osäkerhet som krisen 
åstadkommer gör att de förenklade lösningar som ofta serveras av våldsbejakande extremister kan 
attrahera flera personer och grupper.  

 



Analys av den lokala hotbilden 
Hotbilden från den våldsbejakande högerextrema miljön ser i stort sett inte annorlunda ut för Göteborg 
i jämförelse med den hotbild som gäller för Sverige i stort. Den aktuella lägesbilden påvisar vissa 
förändringar jämfört med lägesbilden som 2018-02-10, § 50 redovisades till Social resursnämnd 
avseende aktiviteter och händelser kopplade till den våldsbejakande högerextrema miljön. Den mest 
påtalade förändringen verkar vara att den synliga aktiviteten verkar ha minskat. Stadens medarbetare 
vittnar om en mindre omfattande propagandaspridning. Aktiviteten på nätet bedöms dock har ökat.  
Inom aktuell forskning och i rapporter framkommer det att den våldsbejakande högerextrema miljön 
ständigt förändras. Detta har även påverkat den lokala lägesbilden av miljön. De senaste åren kan delas 
in i två relativt breda delvis sammanhängande teman, de organisatoriska förändringarna samt det 
inspiratoriska förändringarna. De mest framkommande organisatoriska förändringarna har utgjorts av 
de organisationer som lagts ned, splittrats och bildats. De senaste åren verkar det som att gränsen 
mellan de mer organiserade delarna av den våldsbejakande högerextrema miljön och den 
högerextrema miljön blivit alltmer otydlig. Det är svårt att bedöma den våldsbejakande 
högerextremismens storlek, demografi och utbredning då mycket av aktiviteten sker på digitala 
plattformar. I en nyligen utgiven rapport, utförd av Försvarshögskolan på uppdrag av CVE, redogörs 
bland annat för en beskrivning av ett urval av 507 individer som varit föremål för Säkerhetspolisens 
uppföljning av den våldsbejakande högerextrema miljön under 2018 och 2019. I denna uppges en 
övervägande majoritet av aktörerna vara män (85 procent). Nästan hälften av aktörerna är mellan 25 - 
34 år. De flesta är folkbokförda i storstadslänen Stockholms län (21 procent) och Västra Götalands län 
(18 procent).  

Den synliga aktiviteten har gått i cykler i staden gällande den våldsbejakande högerextrema miljön. 
Hög aktivitetsnivå, ofta genererad av yttre omständigheter som valrörelser eller behov av att profilera 
sig efter en organisatorisk förändring, följs ofta av en period med få aktiviteter. Detta kan vara en av 
orsakerna till att den synliga aktiviteten i Göteborg har minskat sedan den senaste lägesbilden 2018.  

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) är den organisation som varit mest synlig och mest aktiv i 
Göteborgsområdet. NMR är en nordisk våldsbejakande nynazistisk organisation. De har genomgått 
stora förändringar genom åren. Från att ha varit en relativt liten grupp som bildade Svenska 
motståndsrörelsen till att ha utvecklats till en större nationalsocialistisk rörelse med förgreningar i alla 
de nordiska länderna. Organisationen är strikt hierarkisk sluten med en militär framtoning. NMR 
ställde upp i de allmänna valen 2018 men vann inget mandat. 2019 lämnade ett antal medlemmar 
NMR och grundade organisationen Nordisk Styrka. Detta då ett antal framträdande personer i NMR 
var missnöjda kring NMR:s metoder och strategier då man upplevde att NMR blivit mindre radikal.  

NMR:s synliga aktivitet i Göteborg har minskat de senaste två åren. Det har dock förekommit i vissa 
områden försök till rekrytering av unga, främst män, till organisationen. I en del av kranskommunerna 
till Göteborg ser dock situationen annorlunda ut. I vissa av kommunerna är organisationen en uttalad 
och synlig problematik och man ser en ökad rekrytering. Nazistisk propaganda, sublima hot och 
demonstrationer är några exempel på NMR:s aktivitet i kommunerna. I några av kommunerna 
förekommer även hot mot lokala politiker och tjänstemän. Det som sker i kranskommunerna kan både 
direkt och indirekt komma att påverka utvecklingen i Göteborg. Ett tillsynes synligt lugn för 
närvarande kan utvecklas till något annat under till exempel nästa valperiod.  

Hotet från ensamagerande gäller även för Göteborg. Flertalet av de ensamagerande 
gärningspersonerna har radikaliserats på egen hand genom internet. Verksamheterna i Göteborg Stad 
framhåller dock svårigheten av att kunna följa utvecklingen av vad som sker på internet samt hur man 
ska kunna fånga upp de unga individer som befinner sig digitalt i dessa våldsbejakande högerextrema 
miljöer. Onlineradikalisering sker dock inte i ett vakuum utan påverkas av motiv, behov och 
drivkrafter från offlinevärlden (offline innebär motsatsen till online).  



Utöver risken för terrorattentat och en förändring av samhällsordningen som den våldsbejakande 
högerextrema miljön förordar sker även så kallade hatbrott. Religion, etnicitet och sexuell läggning är 
några av flera diskrimineringsgrunder för ett hatbrott. Det har skett en ökning av anmälda hatbrott 
gällande främlingsfientliga/rasistiska och antisemitiska motiv. Det innebär främst specifika 
konsekvenser för den individ som utsätts men det har även påverkan på samhället i stort.  

Den lokala hotbilden speglas i mångt och mycket av den nationella och globala situationen. Den 
digitalisering som skett har påverkat och skapat en grogrund för den våldsbejakande högerextrema 
miljön. Även om den synliga aktiviteten, främst från NMR, inte är påtaglig i Göteborg för tillfället kan 
detta snabbt förändra sig, och staden påverkas delvis av det som sker i kranskommunerna inom 
miljöerna. Det långsiktiga hotet mot demokratin påverkas av det som sker inom de våldsbejakande 
högerextrema miljöerna. Deras narrativ påverkar inte bara den våldsbejakande delen utan skapar även 
polarisering i övriga samhället vilket bidrar till ickedemokratiska politiska strömningar. 

  

Skyddsåtgärder  
Förslagen gällande skyddsåtgärder för invånare i Göteborg som riskerar att utsättas för hot eller våld 
från den våldsbejakande högerextrema miljön utgår från vad som innefattas i den kommunala 
verksamhetens ramar. I detta avseende åsyftas åtgärder som förebyggande insatser för att förhindra att 
individer hamnar i de våldsbejakande högerextrema miljöerna, åtgärder för att individer ska lämna 
miljön samt åtgärder för att värna om demokratin och de mänskliga rättigheterna.  

Förslagen på åtgärder grundar sig på lägesanalysen av hotbilden. Analysen av hotbilden kan sägas 
vara tvådelat, dels det mer långsiktiga hotet mot de demokratiska grundvärderingarna som på sikt kan 
få konsekvenser för medborgarna i stort, dels de mer direkta i form av hatbrott, otillåten påverkan och 
våldsbejakande aktörers förmåga och avsikt.  

Kommunens ansvar 

Våldsbejakande extremism hotar det demokratiska samhället i vilket kommunerna utgör basen. 
Våldsbejakande extremism hotar och angriper också enskilda kommunmedlemmars fri- och 
rättigheter. Kommunen har en viktig roll gällande att skapa goda förutsättningar för ett samhälle där de 
demokratiska principerna respekteras. De grundläggande demokratiska värderingarna utifrån allas lika 
mänskliga fri- och rättigheter är det skyddsvärda och en kommunal angelägenhet. Arbetet kring detta 
område bör stärkas och synliggöras. Att arbeta förebyggande och brett är en viktig del i kommunens 
arbete för att motverka att individer dras till våldsbejakande miljöer. Arbetet mot våldsbejakande 
extremism kan delas upp i tre områden utifrån preventionspyramiden.  

 

 

Genom preventionspyramiden vill man stärka demokratin, motverka inträde och underlätta utträde. 
Grunden i preventionspyramiden utgörs av generella insatser som når många individer. Syftet är att 
stärka samhällets motståndskraft mot våldsbejakande ideologier. Mellannivån syftar till att identifiera 

Lagföring och åtgärder för att 
indvider ska lämna våldsbejakande 

rörelser.

Åtgärder för identifierade indvider 
i riskzon och anhöriga.

Åtgärder för att värna om 
demoratin och alla människors lika 

värde och rättigheter.



individer eller grupper som kan utgöra en risk för att ansluta sig till de våldsbejakande miljöerna. 
Toppen av pyramiden utgörs av de individer som anslutit sig till våldsbejakande miljöer och kanske 
även begått brottsliga handlingar kopplat till våldsbejakande extremism.  

I de olika delarna i preventionspyramiden har olika aktörer mer eller mindre ansvar. Göteborgs Stads 
huvudansvar utgår primärt från de två nedersta delarna. I den översta delen är det primärt polis och 
rättsväsende som har huvudansvar.  

Våldsbejakande extremism och radikalisering berör flera verksamhetsområden som till exempel 
socialtjänstens individ och familjeomsorg, förskolan och skolans demokratiuppdrag men också 
områden som säkerhet, trygghet och stadsmiljö. Skolan och socialtjänsten fyller en viktig funktion i 
arbetet med att förebygga radikalisering. Samverkan med andra aktörer, såsom myndigheter, 
civilsamhälle och den akademiska världen har också en stor betydelse i arbetet med våldsbejakande 
extremism och radikalisering.  

Förslag på åtgärder  

Händelser som sker i omvärlden gällande den våldsbejakande högerextrema miljön påverkar även den 
lokala situationen. Lägesbilden kan förändras fort och det är därför viktigt att ha en aktuell lägesbild 
som ska ligga till grund för det lokala arbetet. Analysen av lägesbilden ska vägleda de insatser som 
kommunen bedömer ska genomföras.  

Utifrån lägesanalysen av hotbilden från den våldsbejakande högerextrema miljön har viktiga områden 
identifierats inom vilka Göteborgs Stad bör prioritera att stärka arbetet. Förvaltningens bedömning är 
att de åtgärder som bedöms bör prioriteras ryms inom ramen för de åtgärdsförslag 
stadsledningskontoret har tagit fram gällande att motverka våldsbejakande extremism och 
radikalisering, 2020-10-14, § 837. Stadsledningskontoret har utifrån ett uppdrag från 
kommunstyrelsen 2019-05-29, § 431 tagit fram ett förslag till riktlinje i arbetet mot våldsbejakande 
extremism och radikalisering, där de tagit fram åtgärder med uttalade ansvar. Förvaltningen bedömer 
att de är adekvata även för den våldsbejakande högerextrema miljön. De åtgärder 
stadsledningskontoret föreslår innefattas bland annat av kunskapshöjande insatser inom området till 
berörda funktioner, fokus på insatser och åtgärder som värnar demokratin samt dess företrädare och 
institutioner, samverkan och metoder för att förebygga och upptäcka riskbeteende hos barn och unga.  

Det är viktigt att kunskapsnivån gällande den våldsbejakande högerextrema miljön höjs samt att den 
bibehålls för att anställda inom staden som möter problematiken på så sätt ska kunna skapa sig en 
helhetlig lägesbild samt ha förståelse för hur miljön verkar och agerar såväl globalt, nationellt som 
lokalt. Samverkan mellan olika aktörer både inom staden och med andra myndigheter och 
civilsamhälle är en viktig del i arbetet att motverka hotet från den våldsbejakande högerextrema 
miljön. Proaktivt arbete i from av tidiga insatser hos barn och unga kan förhindra att de dras in i de 
våldsbejakande miljöerna. Det är därför viktigt med ett helhetsgrepp för att förstå hur miljöerna agerar 
och påverkar varandra. Fokus bör ligga på att ta fram kunskap och motåtgärder för att undvika att 
miljöerna kommer att växa och på så sätt bli ett starkare hot mot såväl enskilda grupper som 
demokratin som helhet.  
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