
Samtal om våldsbejakande extremism på Fryshuset 10 maj 
 
Den 10 maj bjöd Institutet för Demokrati och Dialog in till seminarium och nätverksträff 
om våldsbejakande extremism på Fryshuset. En expertpanel gav en uppdaterad lägesbild 
utifrån aktuella händelser inom våldsbejakande extremism och diskuterade hur vi kan gå 
från ord till handling. 
 
Fryshuset har jobbat med människor i extrema miljöer sedan 80-talet när Anders Carlberg 
tog in skinnskallarna på Fryshuset. Hans devis löd ”Mitt arbete bygger på en tro på 
människan, inte misstro. Det innebär inte att jag är nativ och tror alla om gott men jag tror 
ändå att alla människor, i rätt sammanhang, med rätt stimulans och med rätt medmänniskor 
kan resa sig och gå framåt!" Fryshusets VD Johan Oljeqvist lyfte under seminariet att  

Khalid Mohammed, 26 år från Vivalla, var först ut i expertpanelen. Han berättade om ungas 
känsla av hopplöshet gentemot samhället, hur svårt många tycker det är att lyckas i det 
svenska samhället. Vi måste öka deras framtidshopp, få dem att känna sig välkomna och 
som en del av Sverige. För att vara våldsbejakande extremist behöver man inte längre åka till 
andra länder och kriga, idag händer det på våra gator. Han menade att de som bestämmer i 
Sverige måste vara på plats för att veta hur det faktiskt ser ut. En annan förebyggande insats 
mot våldsbejakande extremism är att tidigt gå ut i skolor och prata om islamofobi och 
antisemitism, så som Fryshusets Tillsammans För Sverige gör.  

Amir Rostami är Fil.dr. i sociologi och har ett särskilt fokus på att studera organiseringen  
av organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism. Han bekräftade det Khalid 
vittnade om, att vi är i en ny fas där den extremistiska ”kampen” förs på den lokala orten där 
anhängarna finns, snarare än att man reser iväg och ansluter sig till IS. Han lyfte det han 
kallar för ”The Swedish paradox”, att vi har en parallell utveckling i Sverige där 96% av 
Sveriges befolkning får det bättre och bättre medan det för 4 % av befolkningen i våra 
”utsatta” områden utvecklas åt andra hållet. Det är ett fåtal personer som drabbas väldigt 
hårt av organiserat våld eller organiserad extremism. När vi söker efter lösningar tittar vi 
oftast på hela befolkningen när vi ska göra insatser, en inställning om att ”alla ska med”. 
Men vi behöver uppmärksamma de särskilt utsatta och sätta in riktade insatser. Det är vissa 
kommuner som framförallt berörs.  
 
Camila Salazar, Fryshusets chef för Föredöme och framtidstro och expert på gängkriminella 
lyfte att vi de senaste åren har fokuserat så mycket på de som rest till IS att vi missat att 
fokusera på de unga som blir skjutna på våra gator. Hon menade att vi samtidigt måste 
kunna inse att Sverige inte är ett otryggt land, men det är otryggt för dessa 4 % av 
befolkningen som lever i utsatta områden. Fryshuset försöker lyfta dessa frågor på olika sätt, 
men det viktigaste vi gör att få unga in i olika positiva strukturer och sammanhang.  
 
”Klyftorna har ökat sedan 90-talet. Vi har inte samma jämlika samhälle som när vi 70-talister 
var unga men vi beter oss som om klyftorna inte ökat. När unga inser att de dragit det korta 
strået i livet, då bryts samhällskontraktet.” 
 
Anna-Lena Lodenius är journalist, författare och ofta anlitad expert på våldsbejakande 
extremism i alla dess former. Hon menade att vi ibland glömmer bort att studera motivet för 



den enskilda individen vid olika typer av våldsdåd. Det är ofta mer komplext än hur vi 
beskriver det. Idag när vi pratar om våldsbejakande extremism menar vi främst tre grupper 
jihadism, vit makt-rörelsen och extremvänstern.  
 
Robert Örell är senior rådgivare kring våldsbejakande extremism på IDEDI och har mångårig 
erfarenhet som verksamhetschef för Exit på Fryshuset. Han hade extremism på nätet som 
tema. Han tog upp att unga på nätet får tillgång till ocensurerat innehåll och förklaringar till 
saker som vi andra kanske inte håller med om. Man avtrubbas och distanseras från 
samhället och normer. Tillgängligheten och spridningen är närmast ofattbar på nätet. Hur 
ska man agera? Hur når vi unga som isolerar sig på nätet? Det finns inget koncensus ett sätt 
är att jobba med nätvandring, att finnas tillgänglig på nätet som vuxen.  
 
Kommentarer under samtalet från deltagarna:  
Anna-Lena: ”Det gäller att inte bara reagera, utan att agera.” 
Jonas: ”Vi mäter fel saker, på fel sätt. Jag önskar att man kunde säga nu att det är 
färdigräknat”. 
Amir: ”Istället för att säga ”nej, vi vill inte ha de där nassarna på plattan” så måste vi säga 
”välkomna, kan vi prata om det här”? Vi kan inte bara stänga ner forum på internet och 
våldsbejakande spel och tro att det kommer försvinna.”  
Robert: ”Det är en utmaning att se vilken som är nästa trend, vilken som är nästa grupp. 
Förutom de tre vi identifierat. Hur kan vi sprida kunskap och metoder till de som står i 
”första ledet” och träffar alla unga. Man kan inte göra det här själv, alla måste hjälpas åt, vi 
behöver ett brett perspektiv, ett helhetsgrepp. Det kan inte ligga på en myndighet eller ett 
initiativ.” 
Camila: ”Vi får inte glömma bort det främjande. Intressen och fritidsaktiviteter är inte något 
”lite kul som unga håller på med”, det är otroligt viktigt. Att ha ett sammanhang, känna sig 
som en del av samhället. Vi måste förstå vikten av det, lägga resurser på det. Istället för att 
lappa och laga och lägga miljoner på när det redan är försent.”  
Amir: Söker en röd tråd. vad har vi för vision för 25 år? Titta bakåt - varför har vi misslyckats? 
VAD har varit ineffektivt för att kunna bygga en robust partiöverskridande arbete. För 
mycket ad hoc, små insatser här och där.  
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