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INLEDNING 

2013 var ett år då högerextremismen var väldigt synlig i det svenska samhället och runt om i Europa. I 

Sverige har flera uppmärksammade demonstrationer ägt rum under året. Bland annat så hade Svenska 

Motståndsrörelsen en stöddemonstration för Gyllene Gryning i Stockholm med kravaller som följd, detta 

skedde 75 år på dagen av kristallnatten i Tyskland. Svenskarnas Parti har under året haft flertalet 

demonstrationer runt om i landet.  Men det vi nog kommer att minnas mest från 2013 är attacken som 

Svenska Motståndsrörelsen stod för när de attackerade en demonstration i Stockholmsförorten Kärrtorp. 

Men hur har det sett ut i Värmland?  

 

I Värmland har partiet Svenskarnas Parti (SvP) flyttat fram sina positioner och kommer att satsa stort 

under 2014 i flertalet kommuner i landet varav en i Värmland. Svenska Motståndsrörelsen (SMR) har inte 

rapporterat så många aktiviteter under 2013, men det betyder inte att de inte finns i länet. De finns men 

de är få.  

 

Expo visade i sin årsrapport Den rasideologiska miljön på frammarsch visade hur Värmland sticker ut när 

antal aktiviteter räknas om i förhållande till folkmängd. Under 2012 genomfördes 135 aktiviteter i 

Värmland, främst med betoning på aktiviteten ”propagandaspridning”. Ser vi till 2013 så har antal 

aktiviteter ökat till 317, även här med betoning på samma aktivitet och där Svenskarnas Parti står för 312 

av inrapporterade aktiviteter. 

 

Den här rapporten är en sammanställning av aktiviteter genomförda av högerextrema grupper i Värmland 

under 2013. Informationen är hämtad från respektive organisations egenrapporterade aktiviteter. Varför 

fokus ligger på Svenskarnas Parti (SvP) beror på att de är den största gruppen i Värmland samt att de 

själva säger att de tänker ställa upp i valet i flertalet kommuner.  

 

 

 

Peter Sundin 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland 

17 mars 2014 
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ANTAL AKTIVITETER PER KOMMUN ”SvP” 

Nedan presenteras antal aktiviteter i respektive kommun under 2013. Att vissa kommuner sticker ut med 
många aktiviteter beror på att det i de kommunerna finns fler aktiva personer som sprider propaganda 
samt att flertalet medlemmar bor i dessa kommuner eller dess närområde.  
 
Vidare kan det, till exempel i Karlstads kommun, ha rapporterats flera aktiviteter under en och samma 
dag. Detta förklaras med att det kan ha satts upp klistermärken i flera stadsdelar under dagen och att 
detta rapporterats in som enskilda aktiviteter.  
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ANTAL AKTIVITETER PER KOMMUN OCH INVÅNARE ”SvP” 

 
 

Kommun Folkmängd1 Antal aktiviteter I förhållande till invånare 

    

Grums  8925 33 1 per 270 

Kil 11810 29 1 per 407 

Hagfors 12071 26 1 per 464 

Forshaga 11292 20 1 per 565 

Karlstad 87786 134 1 per 655 

Hammarö 15136 17 1 per 890 

Eda  8426 8 1 per 1053 

Arvika 25817 16 1 per 1614 

Kristinehamn 23949 9 1 per 2661 

Torsby 12013 4 1 per 3003 

Säffle 15276 5 1 per 3055 

Sunne 13011 4 1 per 3253 

Årjäng 9953 3 1 per 3318 

Munkfors 3656 1 1 per 3656 

Storfors 4131 1 1 per 4131 

Filipstad 10563 2 1 per 5282 
 
 
 
  

                                                        
1 SCB Befolkningsstatistik 2013 
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AKTIVITETSSLAG ”SvP” 

Den absoluta merparten av inrapporterade aktiviteter är propagandaspridning, där klistermärken och 
flygbladsutdelning är standardaktiviteten. Nedan presenteras de aktivitetsslag som rapporterats in under 
2013. 
 

 
 
 

Propagandaspridning 

Klistermärken och flygbladsutdelning. Siffran kan förefalla hög, men då uppsättande av klistermärken i 
olika stadsdelar i Karlstad under en och samma dag rapporteras in som enskilda aktiviteter, så är siffran 
på ett sätt för hög.  
 

Sociala aktiviteter 

Under året har tio sociala aktiviteter rapporteras. Sociala aktiviteter kan vara sådant som korvgrillning, 
museibesök, klättring, skogsvandring m.m. 
 

Torgmöte 

Den 16 mars hölls ett torgmöte på Hammarö/Skoghall och den 6 april i Karlstad. 
 

Studiecirkel 

Två inrapporterade studiecirklar under året, i Karlstad respektive Kil. En studiecirkel kan innefatta allt 
från att se en film som senare diskuteras till utbildningar i hur man håller ett tal, till utbildning i partiets 
politik. 
 

Aktioner 

Under slutet av 2013 genomfördes fyra så kallade ”Blågula band”-aktioner. Det är en aktion som SvP 
bedrev under hösten 2013 i flertalet kommuner och som riktade sig mot kommunhus, tidningar och 
arbetsförmedlingar. På ett plakat som sattes upp tillsammans med banden kunde man läsa ”Denna 
byggnad har blivit förseglad av blågula band på grund av den svenskfientliga propaganda som sprids 
härifrån”. Den 13 november sattes blågula band upp vid kommunhuset i Forshaga, Kristinehamn och 
Grums och den 4 december vid Arbetsförmedlingen i Grums.  
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Gruppmöte 

Vid gruppmöten samlas en lokal grupp för aktiviteter och sammansvetsa gruppen. Under året hölls sex 
gruppmöten i Värmland, fyra på Hammarö och två i Karlstad.   
 

Planeringsmöte 

Planeringsmöten är möten där utflykter, aktioner eller torgmöten planeras. Under året har ett 
planeringsmöte rapporterats på Hammarö.  
 

Regionmöte 

Ett regionmöte hölls på Hammarö under året. 
 

Hedrande 

Tre så kallade hedranden har ägt rum under 2013. Vid hedranden så är det ofta en person som hedras för 
någon den gjort för kampen. I Grums och Karlstad hedrades under året de så kallade Finlandsfrivilliga, där 
två personer åkte till Finland under andra världskriget och stred för Finland mot Sovjetunionen. Corneliu 
Codreanu, grundare av den ultranationalistiska och antisemitiska organisationen Järngardet, hedrades i 
Grums under året. 
 

ÖVRIGT 

Det har även hållits en vitmakt-konsert i Ransäter i september till minne av Ian Stuart Donaldson, 
grundaren av världens första och största vitmakt-band Skrewdriver. 2013 var det 20 år sedan Ian Stuart 
dog i en bilolycka och konserten samlade några hundra nazister. Konserten gick lugnt till väga enligt 
polisen. Konserten anordnades av Hammerskins/Crew 38 Sweden från Västerås. 
 
 

LOKALAVDELNINGAR 

Svenskarnas Parti har lokalavdelning i sju av de värmländska kommunerna samt på länsnivå. 
Lokalavdelningar finns i Arvika, Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Årjäng. 
 
 

HALLÅ DÄR… 

…ANGELICA RAGE, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I FORSHAGA 
 
Under 2013 har ni 20 inrapporterade aktiviteter från SvP i er kommun, hur jobbar ni för att 
motverka rekrytering till dessa grupper? 
 

- Alla verksamheter arbetar utifrån en värdegrund som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
SvP kommer att ställa upp i kommunvalet hos er, vad anser du om deras chanser? 
 

- Det finns främlingsfientliga strömningar i vår kommun, särskilt i den norra delen. Det finns redan 
två andra partier som slåss om samma väljare.  

   
Vilka problem ser du med dessa grupper, och framförallt SvP? 
 

- Nazistiska åsikter hör inte hemma i vårt samhälle. De späder bara på motsättningar. 
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…HANS JILDESTEN, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I STORFORS 
 
Ni har 1 inrapporterad aktivitet i er kommun från SvP, vad anser du som kommunalråd om det? 
 

- Jag anser att detta är minst 2 aktiviteter för mycket. 
 
Speglar denna rapport hur ni ser det i kommunen? 
 

- Jag ska villigt erkänna att jag inte var medveten om att vi har haft någon aktivitet i Storfors.  
 
Hur jobbar ni i er kommun för att motverka rekryteringen till dessa grupper? 
 

- Vi har under ett flertal år jobbat aktivt med Storfors demokratiprojekt. Det är förvisso ett projekt för 
att minska rasism och inte direkt riktat mot dessa grupper. Alla Storfors grundskoleelever genomgår 
detta projekt. Skolan startar i årskurs 7 och jobbar efter en plan fram till slutet av årskurs 9 då vi 
skickar alla elever till Polen.  

 
 

SVENSKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN (SMR) 

Svenska Motståndsrörelsen (SMR) har rapporterat in 5 aktiviteter i Värmland. Dessa är fördelade i 3 olika 
kommuner. Klistermärken och flygblad är det som har spridits.   
 
Karlstad: 3 st. 
Hammarö: 1 st. 
Kristinehamn: 1 st. 
 
 

NORDISK UNGDOM (NU) 

Nordisk Ungdom rapporterar inte aktivisterna lika frekvent som de två andra grupperna. Men 
klistermärken från NU har setts i flera kommuner i Värmland. 
 

 

KOSTNADER FÖR SANERING2 

 Litet klistermärke 200 kronor. 
 Affisch/Poster A3 format 4000 kronor 
 ”Tagg” klotter 3000 kronor 

 
En vanlig ”aktivistkväll” kan se ut som följer.  
 

 10 ”taggar” x 3000 kronor = totalkostnad 30 000 kronor 
 10 posters/Affischer x 4000 kronor = totalkostnad 40 000 kronor 
 500 klistermärken x 200 kronor = totalkostnad 100 000 kronor 

 
Totalkostnaden för saneringen av ovanstående skulle bli 170 000 kronor. 
 
 

METOD 

Sammanställningen av aktiviteterna under 2013 har gjorts via organisationernas hemsidor där de själva 
rapporterar in sina aktiviteter. Alla rapporterar inte sina aktiviteter på samma sätt och för vissa, såsom 
Nordisk Ungdom, är det svårt att få fram hur många aktiviteter det rör sig om.  
 

                                                        
2 Informationen kommer från Christer Mattsson på Kungälvs Kommun 
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