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INLEDNING 

Under det så kallade supervalåret 2014 minskade aktiviteten hos de högerextrema grupperna i Värmland. 

Antal inrapporterade aktiviteter minskade från 317 till 216, en minskning med nästan 32 %. Samtidigt får 

Svenskarnas parti ett stöd i valet som innebär en ökning från valet 2010 med 3 508 röster nationellt och 

72 röster i Värmland. Valresultatet är dock långt från deras mål på 10 000 röster och de tog inte plats i 

någon folkvald församling, trots en historiskt stor valfond. 

 

Under 2014 ökade också den mediala bevakningen av högerextrema, främst Svenskarnas parti. I 

Värmland kunde vi också se den våldsbejakande extremhögern på nära håll då partiledaren för 

Svenskarnas parti besökte Karlstad i valrörelsen och fyllde museiparken med främst meningsmotståndare 

och polisen, men även ett femtontal lokala aktivister och sympatisörer. Aktivister från olika högerextrema 

organisationer reste också under året till Ukraina för att delta i väpnade konflikter.  

 

På flera orter i Värmland genomfördes aktioner och hedranden av olika slag, allt från ett första 

månadsmöte för Svenska motståndsrörelsens näste 5 i Kristinehamn till en blågulaband-aktion i Forshaga 

där kommunhuset förseglades och kommunledningen påstods vara ”svenskfientliga”. 

 

Den våldsbejakande extremhögern har varit ständigt närvarande i Värmland under 2014 och trots att vi 

sett en minskning av partiets inrapporterade aktiviteter, ser vi en moderniserad rörelse som satsar mer 

på riktade kampanjer, studiecirklar, informationsmöten och egna festivaler. Vi ser en rörelse som tagit 

plats i debatten och tillåtits att nå flera mediala plattformar som man tidigare saknat. 

 

Den mest grundläggande motvikten till dessa uttryck är ett ständigt värnande av våra demokratiska 

värden samt ett långsiktigt och tidigt förebyggande arbete med betoning på alla människors lika värde. I 

Värmland tas flera steg i den riktningen, vilket är väldigt positivt. Tillsammans kan vi arbeta för att se en 

fortsatt minskning av de extrema gruppernas närvaro i vårt län. Tillsammans kan vi arbeta för ett tryggare 

Värmland.  

 

 

Karlstad 23 mars 2015 

 

 

Hans Olsson                 Peter Sundin                Kimmie Åhlén 

Tf ordförande,                 Handläggare  Handläggare 
Brottsförebyggande                Brottsförebyggande  Brottsförebyggande 
Centrum i Värmland                Centrum i Värmland  Centrum i Värmland 
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SVENSKARNAS PARTI (SvP) 

VALRESULTAT 2014 

KOMMUN 2010 2014 FÖRÄNDRING 
    

Arvika 0 5 +5 

Eda                     0 1 +1 

Filipstad 0 1 +1 

Forshaga 2 10 +8 

Grums  13 14 +1 

Hagfors 1 10 +9 

Hammarö 10 13 +3 

Karlstad 15 39 +24 

Kil                    0 6 +6 

Kristinehamn 5 5 +-0 

Munkfors 1 1 +-0 

Storfors 0 1 +1 

Säffle 5 7 +2 

Sunne 0 4 +4 

Torsby 2 4 +2 

Årjäng 1 6 +5 

    

Totalt 55 127 +72 
 

Valet 2014 innebar en ökning av rösterna på SvP både nationellt och i Värmland. Nationellt fick partiet 

4189 röster och i Värmland 127 röster. 

 

I Värmland ställde två kandidater upp för SvP i kommunvalet i Karlstad och Forshaga. Kandidaten i 

Karlstad, Line Jern, fick 6 personröster och kandidaten i Forshaga, Madicken Petterson Fridén, fick 12 

personröster. Ingen av dem tog plats i kommunfullmäktige.  

 

På nationell nivå ökade man antalet röster med 3508 och i Värmland ökade man med 72 nya röster. 

 

 2010 2014 FÖRÄNDRING % 

NATIONELLT 681 4 189 +515 % 

VÄRMLAND 55 127 +131 % 

 

Trots en stor ökning från valet 2010 så tar inte partiet plats i något kommunfullmäktige. I Säters 

kommunfullmäktige kom en medlem in då fyra personer skrev hans namn på en öppen valsedel 

tillhörande Sverigedemokraterna. Målet för partiet var 10 000 röster och de hade tillgång till en valfond 

på över 1,3 miljoner kronor. 

 
Pris till Värmlänning 

Vid partiets höstkonferens i november 2014 fick en värmländsk aktivist diplom ”för sina insatser i 

valrörelsen samt för sitt driv i att organisera värmländska aktivister.”  

mailto:info@bfciv.se


 

 

BROTTSFÖREBYGGANDE CENTRUM I VÄRMLAND 
SÄTERIVÄGEN 7  |  653 41 KARLSTAD  |  TEL 054-18 05 80  |  E-POST INFO@BFCIV.SE 

 

ANTAL AKTIVITETER PER KOMMUN – ”SvP” 
Nedan presenteras antal aktiviteter i respektive kommun under 2014. 
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ANTAL AKTIVITETER PER KOMMUN OCH INVÅNARE  

Nedan presenteras antal aktiviteter per kommun sett till antal invånare. Det är få aktiviteter totalt sett 
vilket gör att små förändringar i antal aktiviteter kan föranleda stora förflyttningar i listan jämfört med 
tidigare år.  
 
Inom parentes anges plats i listan över aktiviteter i förhållande till invånarantal samt antal aktiviteter 
totalt respektive kommun hade 2013. 

 
 Kommun Folkmängd1 Antal aktiviteter I förhållande till invånare 
     
1 Hagfors (3) 11 917 32 (26) 1 per 372 
2 Forshaga (4) 11 356 26 (20)  1 per 436 
3 Grums (1) 8 966 15 (33) 1 per 597 
4 Säffle (11) 15 329 19 (5) 1 per 806 
5 Hammarö (6) 15 238 17 (17) 1 per 896 
6 Munkfors (14) 3 660 3 (1) 1 per 1 220 
7 Årjäng (13) 9 799 8 (3)  1 per 1 224 
8 Sunne (12) 13 091 10 (4) 1 per 1 309 
9 Eda (7) 8 478 6 (8) 1 per 1 413 
10 Arvika (8) 25 806 18 (16)   1 per 1 433 
11 Karlstad (5) 88 349 50 (134)  1 per 1 766 
12 Kil (2) 11 859 3 (29) 1 per 3953  
13 Kristinehamn (9) 24 031 5 (9) 1 per 4 806 
14 Filipstad (16) 10 610 2 (2) 1 per 5 305 
15 Torsby (10) 11 964 1 (4) 1 per 11 964 
16 Storfors (15) 4 100 0 (1) - 
     
 TOTALT  215 (312)  

 

 
HALLÅ DÄR… 

…ÅSA JOHANSSON, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE (S) I HAGFORS 

 
Antal inrapporterade aktiviteter ökade i Hagfors under 2014 och ser vi till aktivitet i förhållande 
till invånare så ligger Hagfors nu först i listan. Märkte ni under året av en ökad närvaro från 
Svenskarnas parti? 
 
Jag ser mycket allvarligt på att dessa extrema krafter växer. Jag har i valrörelsen sett viss flygblads utdelning 
i brevlådor och viss affischering i övrigt ingen större aktivitet. 
 
 
Hur arbetar ni i kommunen för att förebygga och motverka rekrytering till dessa grupper och 
rasism och främlingsfientlighet i bred bemärkelse? 
 
Vi startade under förra året ett intensifierat värdegrundsarbete för mångfald och alla människors lika värde 
i våra skolor. Arbetet startades upp med en föreläsning av Leo Razzak. 
 
 

                                                        
1 SCB Befolkningsstatistik 1 november 2014 
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…DAN GRANSTRÖM, FÖRVALTNINGSCHEF, BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN I KIL 

 
Antal aktiviteter i Kil minskade med nästan 90 procent från 2013 till 2014, var det något ni märkte 
av i kommunen? 
 
Ja, det har varit den känsla vi haft att aktiviteterna har varit få och nästan inga. 
 
Hur arbetar ni i kommunen för att förebygga och motverka rekrytering till dessa grupper och 
rasism och främlingsfientlighet i bred bemärkelse? 
 
Förutom det generella arbete som pågår i våra skolor och ungdomsgården har vi med hjälp av 
kommunalrådet Mikael Johansson tagit initiativ till att arbeta med Toleransprojektet. Två av våra SO-lärare 
har varit på den första delen av utbildningen. 
 

 

AKTIVITETSSLAG 

Den absoluta merparten av inrapporterade aktiviteter är propagandaspridning, där klistermärken och 
flygbladsutdelning är standardaktiviteten. Nedan presenteras de aktivitetsslag som rapporterats in under 
2014. 
 

 
 
 

PROPAGANDASPRIDNING 

Klistermärken, flygbladsutdelning och affischering. Noteras ska att uppsättande av klistermärken i olika 
stadsdelar och under en och samma dag i till exempel Karlstad kan rapporteras in som enskilda 
aktiviteter. 
 
TORGMÖTE 

Den 10 maj, Deje, Forshaga 
Den 25 augusti, Karlstad 
Den 4 oktober, Kristinehamn 
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AKTIONER 

Under 2014 genomfördes två så kallade ”Blågulaband”-aktioner. 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”.  
 
De som drabbades av dessa var stadshuset i Karlstad samt Nya Wermlands-Tidningen, båda under natten 
till den 13 februari.  
 
HEDRANDE 

Under året genomfördes 21 så kallade hedranden. Vid hedranden så är det ofta en person som hedras för 
någon den gjort för kampen. De flesta under 2014 har varit hedrande för människor som fallit offer för 
vad nationalsocialister anser som det ”svenskfientliga våldet”. Utöver dessa fördelar sig tillfällena enligt 
följande: 
 

 Två hedranden har skett, den 1 november i Karlstad samt Hammarö, för de två medlemmar i 

Gyllene Gryning som mördades 2013. 

 Hedranden för så kallade Finlandsfrivilliga (där två personer åkte till Finland under andra 

världskriget och stred för Finland mot Sovjetunionen) ägde rum i Hagfors, Grums och vid två 

tillfällen i Karlstad.  

 Ett hedrande för den rumänske Corneliu Codreanu skedde i Grums den 30 november.2  

 Ett hedrande för Sveriges förste nationalsocialistiska ledare Birger Furugård ägde rum den 6 
december i Årjäng.  

 Manifestationer mot det så kallade ”svenskfientliga Våldet” skedde i Grums, Hammarö, 
Charlottenberg, Kil, Torsby, Sunne, Karlstad, Hagfors, Forshaga, Deje, Munkfors, Årjäng och Säffle. 

 
 

 
 

SOCIALA AKTIVITETER 

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

                                                        
2 Corneliu Codreanu, grundare av den ultranationalistiska och antisemitiska organisationen Järngardet 

I december hedrade aktivister ur Svenskarnas parti den avlidna nationalsocialisten Birger 

Furugård vid hans gravplats i Sillbodal Kyrka. Birger Furugård grundade 1924 tillsammans med 

sina två bröder Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet (SNFF) vilket blev det första 

nationalsocialistiska partiet i Sverige.  

 

SvP hedrade Birger Furugård tillsammans med Hammerskins (Crew 38) som är den 

organisation som arrangerat de flesta vit-maktkonserter i Värmland. På bilder tagna av 

Hammerskins själva syns SvP-aktivister posera med dels sin partifana men också en 

hakkorsfana. Man placerade även ett järnkors på själva gravstenen. Ett järnkors är en 

tapperhetsmedalj som användes bland annat under andra världskriget av nationalsocialisterna. 

SvP har inte lagt ut några bilder på vare sig fanan med hakkors eller järnkorset utan dessa 

återfanns på Hammerskins (Crew 38) egna sidor.  

 

SvP har tidigare hedrat minnet av Birger Furugård på liknande sätt under andra 

partibeteckningar. De visar med detta hedrande att nationalsocialismen är ständigt närvarande 

i partiet oavsett namn.  
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MÖTEN 

Fem olika möten har hållits med fokus kring så kallade månadsmöten. Men även ett informationsmöte har 
hållits där partiledaren Stefan Jacobsson fanns på plats för att prata om partiet. 
 
 
TORGMÖTE I KARLSTAD 25 AUGUSTI 
 

 

 

Den 25 augusti ansökte 

Svenskarnas parti om 

demonstrationstillstånd för 

att hålla ett torgmöte på 

Soltorget i Karlstad. Polisen i 

Värmland fattade beslut om 

att inte ge något tillstånd för 

demonstrationen på den 

tilltänkta platsen utan flyttade 

torgmötet till Museiparken 

under stor polisbevakning.  

 

Partiets ledare Stefan 

Jacobsson var på plats och i 

sitt tal proklamerade han att 

”svenskarna blöder” och 

syftade genom det på Sveriges 

invandringspolitik. Han 

menade även att Sverige borde isoleras från alla slags kulturmöten och umgänge från andra länder med 

budskapet ”Bevara den biologiska mångfalden […] låt japaner vara japaner och låt svenskar vara 

svenskar”. 

 

Mötet lockade ungefär 150 personer där 15-20 personer var sympatisörer till SvP. På plats fanns 

meningsmotståndare som var högljudda. Ett femtontal SvP-aktivister/sympatisörer kom till mötet, dels 

den offentligt angivna distriktsordföranden men också andra ledargestalter och talare.  

 

Mötet förflöt lugnt med visst störande av ordningen genom motdemonstranternas protester men helt 
utan våld. 
 

 

  

 Partiledare Stefan Jacobsson Foto: Brottsförebyggande Centrum i Värmland 
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JÄMFÖRELSE AKTIVITETER 2013-2014  
 

 

 

 

VARFÖR SER VI EN SKILLNAD MELLAN 2013 OCH 2014? 

Svenskarnas partis aktiviteter har minskat i majoriteten av de värmländska kommunerna sedan 2013. 

Antal inrapporterade aktiviteter ökar i sju kommuner; Arvika, Forshaga, Hagfors, Munkfors, Sunne, Säffle 

och Årjäng.  

 

Det mest märkbara tappet i antal genomförda aktiviteter, från 134 till 50 aktiviteter, procentuellt är 

minskningen stört i Kils kommun. Antalsmässigt och procentuellt ökar aktiviteterna mest i Säffle 

kommun, med 280 procent från 5 till 19 aktiviteter.   

 

Bedömningen är att det beror på att grupperna i länet har förändrats under 2014. De individer som inför 

valet ställde upp till kommunfullmäktige i Forshaga respektive Karlstad har under det senare halvåret av 

2014 varit märkbart inaktiva och inte synts till i gruppens aktivitetsrapporteringar alls, bortsett från 

torgmötet i museiparken. Den person som tidigare varit ledare för SvP Värmland antas vara utbytt då en 

person från en angränsande kommun gett intervjuer i media samt hållit i ett torgmöte åt SvP Värmland. 

Stora förändringar kan ske bara genom att en individ blir mer eller mindre aktiv på en ort.   

 

Vi ser också en radikalare och mer antisemitisk framtoning i just SvP Värmland och framförallt hos den 

nye ledargestalten. I ett tal under ett torgmöte i Kristinehamn uttryckte ledargestalten bland annat 

följande antisemitiska uttalanden. 

 
”Vi kompromissar inte, vi viker inte en tum, det är försent att röra om i grytan, det är dags att 
spränga den, vi ska krossa sionistsystemet” 

 
Man har vidare på SvP Värmlands Facebook-sida haft boktips med utpräglad antisemitism; Kritikkulturen 
(MacDonald), Race, Evolution and Behavior (Rushton) och The International Jew (Ford). 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2014

mailto:info@bfciv.se


 

 

BROTTSFÖREBYGGANDE CENTRUM I VÄRMLAND 
SÄTERIVÄGEN 7  |  653 41 KARLSTAD  |  TEL 054-18 05 80  |  E-POST INFO@BFCIV.SE 

 

I september lade man också ut en dikt som är skriven av NSAP/SSS ledaren och tillika nationalsocialisten 
Sven Olov Lindholm. 
 
VAD ANGER DE SJÄLVA FÖR SKÄL TILL AKTIVITETSMINSKNING? 

När vi kontaktar en av de ledande personer i Svenskarnas parti för att fråga varför aktiviteterna har 
minskat under 2014 i jämförelse med året dessförinnan får vi följande till svar:  
 

”Jag har inte räknat antal rapporter. Men jämfört med tidigare år så har 2014 gett bättre 
utdelning. Satsat mer på att synas offentligt, folkbildning, riktade aktiviteter, kampanjer 
än tidigare då det mesta bestod av flygblad i brevlådor” 

 
Internt riktar man sig på mer ideologiskt lärande i form av studiecirklar, informationsmöten med 
föreläsningar och liknande sociala aktiviteter.  
 

”Vi fick många trevliga sympatisörer under förra året. Vi har nu tack vare dem två 
lokaler på olika orter, för olika ändamål. Mycket studiecirklar just nu efter ett intensivt 
kampanjår.” 
 

 
MEDIAL TÄCKNING UNDER ÅRET 

Då Svenskarnas parti ökade sina röster i valet (om än inte i den utsträckning de önskade) och samtidigt 
genomförde färre aktiviteter under året valde vi i år att titta på den mediala täckningen under året. 
 
Följande är uppgifter från Värmlands Folkblad (VF)3: 
 

INNEHÅLL 2013 2014 FÖRÄNDRING 
Redaktionellt (riks- och länsnyheter) 6 21 +15 
Debatt/insändare 2 12 +10 
Ledare 4 9 +5 

 
HALLÅ DÄR… 

…PETER FRANKE, CHEFREDAKTÖR PÅ VÄRMLANDS FOLKBLAD 

 
Svenskarnas parti figurerar i VF betydligt oftare förra året än under 2013, hur vill du kommentera 
det? 
 
Det hände mycket kring SP under valåret 2014, både nationellt och regionalt. Det kom flera rapporter från 
myndigheter och Expo om ökad aktivitet i Värmland. Det var protester med kyrkklockor i Jönköping under 1 
maj, och den stora uppståndelsen kring deras möte i Karlstad, med jättelikt polispådrag och 
motdemonstrationer. Inför valet skrev vi om i vilka kommuner partiet ställde upp. 
 
Som en följd av detta blev det även en rad insändare, debattinlägg och flera ledarkommentarer om partiet. 
 
Tror du att er, och troligen andras, ökade bevakning gav dem fler röster i valet? 
 
Nej, jag tror inte att bevakningen gav dem fler röster. 

   
 
 
 
 
 

                                                        
3 Det fanns ingen möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av samma information från någon annan 
medieaktör i länet.  
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Hur ser du på medias roll och vilka risker som finns när det gäller bevakning av organisationer 
som Svenskarnas parti? 
 
Vi gör alltid en nyhetsvärdering innan vi skriver. Det har ett nyhetsvärde att notera hur aktiva partiet är och 
när deras möte föranleder den största polisbevakningen någonsin i länet måste vi vara på plats.  
 
Vi har tidigare publicerat en stor intervju med partiets länsordförande för att visa vad de står för. Risken för 
att de växer är större om vi skulle bestämma att aldrig skriva ett enda ord om dem. 
 
 

 

SVENSKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN (SMR) 
Svenska motståndsrörelsen har sedan 2013 ökat sina aktiviteter i Värmland och har 11 
propagandaspridningar och ett månadsmöte inrapporterat för 2014.  
 

KOMMUN 2013 2014 FÖRÄNDRING 
Hammarö 1 0 -1 
Karlstad 3 5 +2 
Kil 0 1 +1 
Kristinehamn 1 5  

(samt månadsmöte) 
+4 

Torsby 0 1 +1 
 
 
NORDISK UNGDOM (NU) 

Nordisk ungdom har under 2014 rapporterat 15 aktiviteter i Värmland (inga inrapporterade aktiviteter 

under 2013). 

 

KOMMUN 2014 
Arvika 1 
Filipstad 5 
Karlstad 8 
Kristinehamn 1 

 

 

ÖVRIGT 

Den 26 april anordnades spelningen ”Segerblot” i Säffle, där Hammerskins/Crew 38 stod som arrangör.  

 
KOSTNADER FÖR SANERING4 

 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. 

                                                        
4 Informationen kommer från Christer Mattsson på Kungälvs kommun och är avstämda med två 
värmlandskommuner.  
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METOD 

Sammanställningen av aktiviteterna under 2014 har gjorts via organisationernas hemsidor samt 
Facebook-sidor 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.  
 
Siffrorna för Värmland är avstämda och jämförda med Expo, som dock bara räknar externa aktiviteter. 
 
 
FRÅGOR OCH KONTAKT 

Peter Sundin, peter.sundin@bfciv.se, 072-250 06 61  
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