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2 Analyse af risiko og trussel 

Redskabet er et dialogbaseret analyseredskab, der har til formål at hjælpe myndighederne i Infohus Kom-
mune med at holde fokus og retning i dialogen vedrørende personens risiko og trussel samt trivsel og 
modstandskraft. 

Redskabet består af to dele. Den første del har til formål at analysere, om der er tale om en reel bekym-
ring for ekstremisme. Her sættes der fokus på, om der er risiko for, at personen søger at begå og legiti-
mere vold eller andre ulovlige handlinger til skade for sig selv og andre. 

Anden del har til formål at analysere personens bredere livssituation og forandringspotentiale i forhold 
til  bekymringen om ekstremisme. Her fokuseres der på trivsel og modstandskraft. Redskabet er udviklet 
som ét samlet redskab med ni dimensioner – fire dimensioner til del ét og fem dimensioner til del to. Det 
samlede redskab fremgår af nedenstående figur. 

Redskabets ni dimensioner er udvalgt og udviklet med afsæt i en omfattende kortlægning og systema-
tisering af international forskningsviden om individets vej til og fra ekstremisme, bekymringstegn samt 
risiko- og beskyttelsesfaktorer. De ni dimensioner præsenterer således områder, der på tværs af relevant 
forskning er vigtige at få afdækket, når en bekymringshenvendelse skal analyseres systematisk, målrettet 
og effektivt.

Såfremt der, på baggrund af analysen af risiko og trussel (del 1), ikke vurderes at være grundlag for be-
kymring om ekstremisme, kan analysen afsluttes. Del 2 – analysen af personens trivsel og modstandskraft 
– skal således ikke gennemføres. 

Introduktion af redskabet
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DEL 1 – ANALYSE AF RISIKO OG TRUSSEL
Det første trin i analysen består af en afdækning og analyse af dimensionerne 1-4. Disse dimensioner 
understøtter en kvalificeret analyse af risiko og trussel i forhold til ekstremisme. Såfremt der ikke findes 
grund til bekymring i forhold til ekstremisme, kan analysen afsluttes efter første del af analysearbejdet. 
Hvis der er mistanke om mistrivsel, som ikke er knyttet til en bekymring for kriminalitet med et ekstremis- 
tisk motiv, skal bekymringen sendes videre som underretning til kommunen. Er der bekymring med hen-
syn til bare én af de fire dimensioner nedenfor, foretages hele analysen, inklusive analysen af trivsel og 
modstandskraft.

 
De fire dimensioner vedrører: 

- Dimension 1 – Bekymrende overbevisninger og retorik

- Dimension 2 – Voldsparathed

- Dimension 3 -  Kriminalitetshistorik

- Dimension 4 – Bekymrende socialisering og relationer

 
Analysen af dimensionerne og de opmærksomhedspunkter, der knytter sig hertil, giver i overvejende grad 
et øjebliksbillede af personens situation og forklarer derfor ikke, hvorfor personen er endt med at blive 
radikaliseret eller er på vej til at blive det. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at analysen 
ikke nødvendigvis giver et udtømmende og fuldstændig dækkende billede af personens situation. Der kan 
være andre forhold i personens livssituation, som også har betydning. I analysen af alle dimensioner er 
det også vigtigt, at myndighederne i Infohus Kommune, som gennemfører analysen, kontinuerligt reflek-
terer over de fortolkninger og antagelser, der ligger til grund for vurderingen bag scoringen af de enkelte 
dimensioner.

Hver af de fire dimensioner vurderes og scores ud fra nedenstående bekymringsskala.
 
Vær opmærksom på, at værdien 0 er ’ingen bekymring’, mens værdien 4 er ’alvorlig bekymring’. 
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Dimension 1 - Bekymrende overbevisninger og retorik

Hvad bekymrer ved dimensionen?
Diskutér i fællesskab på baggrund af tilgængelig viden og tilgængelige data, hvad der bekymrer med 
hensyn til den pågældende person – eller i personens kontekst – i forhold til dimensionen bekymrende 
overbevisninger og retorik.

Opmærksomhedspunkter, der kan guide dialogen
Nedenstående opmærksomhedspunkter kan guide, uddybe og nuancere dialogen om det, der 
 bekymrer ved personen i forhold til bekymrende overbevisninger og retorik. Her synliggøres det også, 
hvis der er viden, som man ikke har, og som bør indhentes. 

Definition af bekymrende overbevisninger og retorik
Dimensionen bekymrende overbevisninger og retorik skal forstås som, at en person tilslutter sig og 
 udtrykker vilje til at udføre ulovlige handlinger (vold, hærværk mv.) på baggrund af en ekstrem overbe-
visning og fortolkning af en ideologi, religion, forherligelse af terror eller livsanskuelse. Det vigtige er ikke, 
hvorvidt en person er knyttet til en bestemt ideologi, religion eller livsanskuelse, men at være opmærksom 
på de  bekymrende overbevisninger og den retorik, der legitimerer og tilskynder til voldelige eller andre ulov-
lige handlinger, og som kan være indikationer på, at der er en særlig grund til bekymring for ekstremisme.

Opmærksomhedspunkter

-  Udtrykker tilhørsforhold til en ideologi eller be-
kender sig til en ekstrem  version af en religion, 
som retfærdiggør vold.

-  Modsætter sig demokrati og universelle men-
neskerettigheder.

-  Udtrykker manglende tolerance over for andre 
ideologier, religioner, seksualiteter, etniciteter 
el.lign. 

-  Taler om ”absolutte løsninger”, fx at en  bestemt 
gruppe skal fjernes eller dræbes.

-  Anvender voldsom, simpel og absolut argumen-
tation.

- Er besat af en person eller specifik sag.

-  Identificerer sig med mytiske, ekstremistiske 
eller historiske personer.

-  Kommunikerer ekstremistiske ideologiske bud-
skaber eller ekstremistiske religiøse budska-
ber, herunder også online.

-  Viser interesse for at deltage i konflikter eller 
træningsaktiviteter i udlandet, hvor ekstreme 
grupper er involveret.

-  Udtrykker ønske om/villighed til at dø for en sag.

-  Udtrykker vrede mod systemet, lovgivning eller 
bestemte myndigheder.

-  Udtrykker vrede, had, frustrationer el.lign. knyt-
tet til lokale eller globale begivenheder.

-  Bruger totalitære symboler, fx i sin    påklædning 
og på tatoveringer og plakater på værelse eller 
i hjem.

-  Søger viden i ekstremistisk litteratur og ekstre-
mistiske materialer og/eller er aktiv på ekstre-
mistiske hjemmesider.

-  Forsøger at presse/rekruttere andre til sin ideolo-
gi/religion og er prædikende og  moraliserende.

-  Har ændret personlighed eller tager afstand fra 
sit tidligere jeg.

-  Tager afstand fra familie/venner, fordi de ikke er 
rettroende/ideologisk korrekte nok.

-  Dehumaniserer grupper og individer og  be- 
tragter andre som fjender.

#!*
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Analyse af bekymrende overbevisninger og retorik
Giv en samlet score af bekymringen vedrørende bekymrende overbevisning og retorik på baggrund af 
dialogen. Nedenstående skala giver afsæt for scoren vedrørende dimensionen.

Beskriv med ord baggrunden for den samlede score med hensyn til dimensionen bekymrende overbevis-
ninger og  retorik (udfyld nedenfor).

                                         

                                         

                                         

                                         

Hvis der er behov for yderligere dataindsamling/information, angiv dette i nedenstående felt (angiv også 
gerne, hvem, fx myndigheder eller samarbejdspartnere, der har denne information, og eventuelt, hvem  
der sørger for at indhente information).

                                         

                                         

                                         

                                          

Hvis der er yderligere kommentarer eller refleksioner, angiv disse i nedenstående felt.

                                         

                                         

                                         

                                         

  0    1       2  3 4

Ingen  
bekymring

Alvorlig 
bekymring

0 2 431
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Dimension 2 – Voldsparathed 

Definition af voldsparathed 
Dimensionen voldsparathed drejer sig om, hvorvidt personen har en voldelig adfærd eller udtrykker 
vilje til at bruge vold. Det kan også handle om, hvorvidt personen har evne og kapacitet til at gøre 
skade på sig selv eller andre gennem voldelige handlinger. Det forskningsbaserede vidensgrundlag for 
denne dimension indikerer, at der er en overvægt af personer med fascination af vold og med en voldelig 
fortid, der er engageret i ekstremisme.

Hvad bekymrer ved dimensionen?
Diskutér i fællesskab på baggrund af tilgængelig viden og tilgængelige data, hvad der bekymrer med 
hensyn til den pågældende person – eller i personens kontekst – i forhold til dimensionen voldspa-
rathed. 

Opmærksomhedspunkter, der kan guide jeres dialog
Nedenstående opmærksomhedspunkter kan guide, uddybe og nuancere dialogen om det, der be-
kymrer ved personen i forhold til voldsparathed. Her synliggøres det også, hvis der er viden, som 
man ikke har, og som bør indhentes. 

Opmærksomhedspunkter

- Accepterer vold som en naturlig respons.

-  Glorificerer voldelige handlinger, fx vold rettet 
mod bestemte grupper eller vold rettet mod 
symbolske mål.

-  Kommunikerer med andre om at gøre skade på 
bestemte mål. 

-  Deltager i voldshandlinger eller voldelige sam-
menstød mellem grupper.

- Har en historik med hensyn til voldshandlinger.

- Udviser fascination af og interesse for våben.

-  Udviser fascination af vold, fx ekstrem kamp-
sport.

-  Viden om at kunne fremstille og anvende våben 
og/eller sprængstoffer.

-  Har modtaget træning i at kunne fremstille og 
anvende våben og/eller sprængstoffer.

-  Har eller kan skaffe våben, sprængstoffer eller 
andet, som kan gøre skade på andre. 
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Beskriv med ord baggrunden for den samlede score med hensyn til voldsparathed (udfyld nedenfor).

                                         

                                         

                                         

                                         

Hvis der er behov for yderligere dataindsamling/information, angiv dette i nedenstående felt (angiv også 
gerne, hvem, fx myndigheder eller samarbejdspartnere, der har denne information, og eventuelt, hvem 
der sørger for at indhente information).

                                         

                                         

                                         

                                         

Hvis der er yderligere kommentarer eller refleksioner, angiv disse i nedenstående felt.

                                         

                                         

                                         

                                         

Analyse af voldsparathed
Giv en samlet score af bekymringen vedrørende dimensionen voldsparathed på baggrund af dialogen. 
Nedenstående skala giver afsæt for scoren. 

  0    1       2  3 4

Ingen  
bekymring

Alvorlig 
bekymring

0 2 431



8 Analyse af risiko og trussel 

Dimension 3 – Kriminalitetshistorik

Definition af kriminalitetshistorik
Med dimensionen kriminalitetshistorik refereres til, om personen har begået registrerede og/eller  
ikke-registrerede kriminelle handlinger. Det handler om kriminelle handlinger i almindelighed, 
men særligt med opmærksomhed på, om de kriminelle handlinger er rettet mod bestemte grupper eller 
symbolske mål, og alvorsgraden af de kriminelle handlinger. Forskning viser, at personer, som har gen-
nemført kriminelle handlinger med et ekstremistisk motiv, ofte har begået andre kriminelle handlinger 
tidligere, herunder også kriminalitet med et voldeligt islæt.

Hvad bekymrer ved dimensionen?
Diskutér i fællesskab på baggrund af tilgængelig viden og tilgængelige data, hvad der bekymrer med 
hensyn til den pågældende person – eller i personens kontekst – i forhold til dimensionen krimina-
litetshistorik. 

Opmærksomhedspunkter, der kan guide jeres dialog
Nedenstående opmærksomhedspunkter kan guide, uddybe og nuancere dialogen om det, der bekym-
rer ved personen i forhold til kriminalitetshistorik. Her synliggøres det også, hvis der er viden, som 
man ikke har, og som bør indhentes.

Opmærksomhedspunkter
- Har begået registrerede og/eller ikke-registrerede kriminelle handlinger. 

 
Eksempelvis:
-  Kriminelle handlinger mod bestemte grupper, fx mod homoseksuelle, politikere, grupper med anden 

etnisk baggrund el.lign.

-  Kriminelle handlinger mod symbolske mål, fx statsejede bygninger, statslige symboler, politi, trafik- 
knudepunkter, sportsbegivenheder el.lign. 

- Personfarlige kriminelle handlinger.

- Alvorsgraden af kriminelle handlinger.

- Historik med hensyn til ungdomskriminalitet.

- Historik med hensyn til tilknytning til organiseret kriminalitet.



Analyse af risiko og trussel 9

Analyse af kriminalitetshistorik
Giv en samlet score af bekymringen vedrørende dimensionen kriminalitetshistorik på baggrund af  
dialogen. Nedenstående skala giver afsæt for scoren.

Beskriv med ord baggrunden for den samlede score med hensyn til kriminalitetshistorik (udfyld nedenfor).

                                         

                                         

                                         

                                         

Hvis der er behov for yderligere dataindsamling/information, angiv dette i nedenstående felt (angiv også 
gerne, hvem, fx myndigheder eller samarbejdspartnere, der har denne information, og eventuelt, hvem 
der sørger for at indhente information).

                                         

                                         

                                         

                                         

Hvis der er yderligere kommentarer eller refleksioner, angiv disse i nedenstående felt. 

                                         

                                         

                                         

                                         

  0    1       2  3 4

Ingen  
bekymring

Alvorlig 
bekymring

0 2 431
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Dimension 4 – Bekymrende socialisering og relationer

Definition af bekymrende socialisering og relationer
Med dimensionen bekymrende socialisering og relationer forstås personens måde at omgås andre 
mennesker på, hvor det fx kan handle om at søge væk fra eller hen mod bestemte fællesskaber eller 
have sociale bånd til ligesindede. Dette kan eksempelvis være personer/grupper med en ekstremistisk 
forståelse af verden, som måske allerede er involveret i ekstremistiske fællesskaber. Forskning viser, at 
ekstremisme i høj grad er en socialiseringsproces, og derfor kan personens færden i bestemte fælles- 
skaber eller vedkommendes kontakt til bestemte personer give indikationer på, om der er en særlig grund 
til bekymring for ekstremisme.

Hvad bekymrer ved dimensionen?
Diskutér i fællesskab på baggrund af tilgængelig viden og tilgængelige data,hvad der bekymrer med 
hensyn til den pågældende person – eller i personens kontekst – i forhold til dimensionen bekym-
rende socialisering og relationer. 

Opmærksomhedspunkter

-  Oplever sig selv som værende uden for de 
etablerede fællesskaber eller i modsætning til 
disse.

-  Orienterer sig mod lukkede og ekskluderende 
fællesskaber, herunder også onlinefællesska-
ber. 

-  Har nær (måske nyopstået) kontakt til per-
soner, der er kendt for kriminalitet og/eller 
ekstremistiske holdninger.

-  Har nær (måske nyopstået) kontakt til per-
soner, der har en ekstremistisk forståelse af 
verden, og som måske allerede er involveret i 
ekstremistiske fællesskaber.

- I kontakt med formodet radikalisator.

-  Har tilhørsforhold til en lukket eller ekstre-
mistisk gruppe.

-  Status i gruppen (en del af ledelsen, i periferien, 
et fuldgyldigt medlem, ny i gruppen mv.).

-  Gruppens belønningssystem, fx at status opnås 
gennem vold og kriminelle handlinger. 

-  Er personen villig til at løbe en risiko for at blive 
accepteret i en gruppe?

- Er blevet afvist som medlem af andre grupper.

- Har været medlem af andre grupper.

-  Er i bad standing hos en gruppe, fx skylder 
penge, har brudt kodeks, skylder tjenester 
el.lign. 

-  Personens relationer udtrykker bekymring 
om, at personen trækker sig væk fra dem og/
eller engagerer sig i bestemte bekymrende 
fællesskaber.

Opmærksomhedspunkter, der kan guide jeres dialog
Nedenstående opmærksomhedspunkter kan guide, uddybe og nuancere dialogen om det, der 
 bekymrer ved personen i forhold til bekymrende socialisering og relationer. Her synliggøres det også, 
hvis der er viden, som man ikke har, og som bør indhentes. 
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Analyse af bekymrende socialisering og relationer
Giv en samlet score af bekymringen vedrørende dimensionen bekymrende socialisering og relationer på 
baggrund af dialogen. Nedenstående skala giver afsæt for scoren.

Beskriv med ord baggrunden for den samlede score med hensyn til bekymrende socialisering og relatio-
ner (udfyld nedenfor).

                                         

                                         

                                         

                                         

Hvis der er behov for yderligere dataindsamling/information, angiv dette i nedenstående felt (angiv også 
gerne, hvem, fx myndigheder eller samarbejdspartnere, der har denne information, og eventuelt, hvem 
der sørger for at indhente information).

                                         

                                         

                                         

                                         

Hvis der er yderligere kommentarer eller refleksioner, angiv disse i nedenstående felt. 

                                         

                                         

                                         

                                         

  0    1       2  3 4

Ingen  
bekymring

Alvorlig 
bekymring

0 2 431
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