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FÖRORD 

2015 är ett årtal som kommer att finnas med i våra framtida historieböcker som året då världen 

drabbades av den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. 60 miljoner människor har tvingats 

bort från sina hem och befinner sig idag på flykt från krig och förtryck. 

 

2015 är också året då Islamiska Staten blev ett samtalsämne på allas läppar. Bland annat stod man bakom 

flera stora terrordåd som svärtade våra löpsedlar under året som gick.  

 

Inrikespolitiskt var det ett år där Sverige gick från öppna till stängda gränser och Anton Pettersson Lundin 

tog ordet skolmassaker från att vara en utrikespolitisk skräck till att bli en inhemsk verklighet. 2015 är 

också året då bränder i flyktingförläggningar blev en del av medias dagliga rapportering. 

 

Men – 2015 är också ett år då människor engagerat sig, öppnat sina hem, försvarat demokratins 

grundvalar och stått upp för mänskliga rättigheter och ett öppet samhälle.  

 

Alla dessa omvälvande och dramatiska händelser påverkar såklart även arbetet lokalt. Värmlands 

kommuner står idag inför helt andra utmaningar än bara för något år sedan och det gäller att vara öppen 

för nya former av samarbeten för att på bästa sätt rusta för framtiden. Något som även avspeglar sig i det 

arbete som görs på Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC).  

 

Den här rapporten är den tredje i ordningen som BFC tar fram men den första som inkluderar hela det 

våldsbejakande spektret samt utsatthet hos politiker och hatbrott. I namnet Hot mot demokratin lägger vi 

aktiviteter som kan påverka våra grundläggande fri- och rättigheter oavsett om det handlar om politiskt 

engagemang, religiöst uttryck, etnicitet eller sexuell läggning.  

 

Vår förhoppning är att rapporten skall ge en god nulägesbild över tillståndet i Värmland och bli ett stöd 

när det förebyggande arbetet kring dessa frågor skall utformas. 

 

 

Karlstad den 4 april 2016 

 

 

 

Hans Olsson                   Lars Andersson               

Ordförande                   Vice ordförande 
Brottsförebyggande Centrum i Värmland                Brottsförebyggande Centrum i Värmland
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SAMMANFATTNING 

HOT MOT FÖRTROENDEVALDA 

Värmland sticker inte ut vad gäller utsatthet bland förtroendevalda. Bland ordföranden och vice 

ordföranden i nämnder i länet uppger 21 procent av 66 respondenter (enkäten skickades till 120 politiker 

vilket ger en svarsfrekvens på 55 procent) att de under 2015 utsattes för hot eller trakasserier i samband 

med sitt politiska uppdrag. Det vanligaste var att bli utsatt för hot/påhopp via sociala medier, något som 

också Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport Politikernas trygghetsundersökning (PTU) visar. Ingen 

uppgav sig ha varit utsatt för våld, skadegörelse eller stöld.  

 

Upprepad utsatthet är vanligt, vilket också PTU visar. 50 procent av de utsatta politikerna har angripits 2-

5 gånger. Majoriteten, 85 procent uppger att de inte påverkats av oro för eller faktisk utsatthet. Dock 

uppger enskilda politiker att de har undvikit att uttala sig eller engagera sig i en fråga eller lämnat sitt 

politiska uppdrag. Endast tre av 14 utsatta politiker valde att polisanmäla händelsen.  

 

Det mest anmärkningsvärda resultatet var att 29 politiker, 44 procent av respondenterna, inte vet om det 

finns en handlingsplan, antingen i kommunen eller i partiet, för politikers utsatthet. BFC har inte 

kontrollerat om det de facto finns handlingsplaner i länets kommuner, men det är allvarligt att så stor 

andel av länets ledande politiker som därmed är synliga och mottagliga för hot och trakasserier inte 

känner till om det finns en handlingsplan.  

 

BFCs förslag för framtiden gällande hot mot förtroendevalda är följande: 

 

- Ökad anmälningsbenägenhet för att stärka det förebyggande arbetet och undvika 

normalisering av politikers utsatthet.  

 

- Ökad kännedom om handlingsplaner för att förtroendevalda ska veta vart de ska vända sig om 

de blir utsatta i samband med sitt politiska uppdrag. 

 
- Demokratifrämjande arbete i flera sammanhang för att bevara respekten för demokratiska 

värden samt att frågor om hot och trakasserier lyfts inom olika delar av samhällslivet. 

 

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM 

Till våldsbejakande extremism hör vit makt-miljön, den autonoma miljön samt den religiösa extremismen. 

Värmland har sedan lång tid varit en central geografisk plats för den svenska nationalsocialismen, det vill 

säga vit makt-miljön. Av den anledningen är det också den som är mest närvarande och aktiv i länet.  

 

I och med Svenskarnas partis (SvP) nedläggning i maj 2015 så minskade aktiviteterna i länet kraftigt. SvP 

stod för bara 14 aktiviteter förra året att jämföra med 215 under valåret 2014. Istället ser vi en ökning av 

aktiviteter hos Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som från 2014-2015 ökat från 12 till 61 aktiviteter, 

varav den stora majoriteten utgörs av propagandaspridning av olika slag. I Värmland är Filipstad en extra 

utsatt kommun, 23 av aktiviteterna genomfördes där. Detta beror på ett starkt tryck från Dalarna och 

Ludvika/Borlänge där de mest aktiva inom NMRs så kallade näste 5 håller till. 

 

Vad gäller den autonoma miljön (en gemensam beteckning på grupperingar på den yttersta vänsterkanten 

med en antidemokratisk och/eller våldsbejakande agenda) så har det för Värmlands del inte kommit oss 

tillhanda några officiella rapporter som går att koppla till våldsbejakande grupper på vänsterkanten. Av 

tradition är kopplingen till dessa grupper starkast i landets storstadsregioner, Värmland har därför varit 

relativt förskonade när det gäller aktioner från den autonoma miljön. Det finns dock individer bosatta i 

länet som tidigare varit aktiva och som fortfarande kan finnas kvar i miljön. 
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För alla som följer debatten i media har hela begreppet våldsbejakande extremism nästan blivit synonymt 

med den jihadistiska extremism som oftast personifieras av IS eller ISIS och Daesh som gruppen också 

benämns. Globalt kan man idag se tre grupper som är tongivande, Al Qaida, Jabhat al-Nusra eller 

Nusrafronten samt Islamiska Staten, IS.  Det är också här vi har fokus gällande den religiösa extremismen, 

även om den inte är begränsad till det. När det kommer till att bedöma vilket hot IS utgör nationellt och 

för Värmland är det en fråga som helt får överlämnas till Säkerhetspolisen (SÄPO).  

 

I Värmland finns ännu inga bekräftade fall av personer som rest till Syrien för att strida med IS och 

befolkningsstrukturen gör att vi inte hör till högriskområdena för att drabbas. Kopplingen mellan en hög 

andel flyktingar från krigszonen i Syrien eller presumtiva resenärer är svag. 

 

BFCs förslag för framtiden gällande våldsbejakande extremism är följande: 

 

- Kunskap och beprövad erfarenhet för att lyckas med det förebyggande arbetet. 

 

- Samverkan och samordning för att åtgärder ska lyckas och att vi samtidigt är resurseffektiva i 

länet. 

 
- Inkludering för att eliminera en viktig drivkraft för våldsbejakande grupper.  

 

HATBROTT 

Hatbrott definieras som: brott mot person, grupp, egendom, institution eller representant för dessa, 

som motiveras av rädsla för, fientlighet eller hat mot den utsatta grundat på hudfärg, nationalitet eller 

etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck1 som 

gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen har.  

 

I Värmland såsom i hela riket är den vanligaste brottskategori för hatbrottsanmälningar olaga  

hot/ofredande och har varit så mellan 2012 till och med 2014. Under samma period är det vanligaste  

hatbrottsmotivet främlingsfientligt/rasistiskt motiv både i Värmland och i hela riket. Värmland sticker   

inte ut särskilt mycket på någon punkt även om det är vissa regionala skillnader jämfört med riket.  

 

Värmland tillsammans med Västernorrland har högst personuppklarade2 hatbrott på 11 procent jämfört 

med riksgenomsnittet som är fem procent, vilket såklart är positivt för länet men fortfarande är 

majoriteten av hatbrottsanmälningarna ouppklarade. Enligt Brottsförebyggande Rådet var antalet 

polisanmälda hatbrott under 2014 det högsta hittills. Bara jämfört med året innan var ökningen 14 

procent. I Värmland anmäldes 141 brott där hatbrottsmotivet var främlingsfientligt/rasistiskt i 65 

procent av fallen. 

 

BFCs förslag för framtiden gällande hatbrott är följande: 

 

- Utbildning för ett stärkt förebyggande arbete. 

 

- Samordning mellan olika samhällsaktörer och – sektorer för att bättre lyckas med insatser och 

skapa synergieffekter. 

 
- Värderingsarbete för att säkerställa mänskliga rättigheter och allas lika värde.   

 

                                                        
1 Det vill säga vilket kön man upplever sig tillhöra samt hur någon väljer att uttrycka sitt biologiska kön, sociala kön 
och/eller det kön man identifierar sig som. 
2 Personuppklarat innebär att en person bundits till brottet genom att åtal har väckt, strafföreläggande har utfärdats 
eller åtalsunderlåtelse har meddelats.  
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HOT MOT FÖRTROENDEVALDA I VÄRMLAND 

Ett led i att värna demokratin är att motverka tendenser som på kort eller lång sikt kan utgöra 

utmaningar för det demokratiska styrelseskicket. En sådan utmaning är utsatthet bland 

förtroendevalda och myndighetspersoner, de som i sina uppdrag förkroppsligar vår representativa 

demokrati samt uppfyllandet av de medborgerliga rättigheterna. Om dessa i sitt uppdrag genom hot 

eller våld påverkas att fatta beslut i viss riktning eller undviker att uttala sig i en fråga så hotas en av 

de grundläggande delarna av vår demokrati. Hot och våld mot dessa personer måste därför 

motverkas. 

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 

parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.3 

 

 

UTSATTHET BLAND FÖRTROENDEVALDA I VÄRMLAND 2015 

I brottsstatistiken går det inte att urskilja brott mot förtroendevalda och benägenheten att anmäla är 
också låg, framförallt när det gäller utsatthet via sociala medier. Den vanligaste formen av utsatthet är 
trakasserier vilket inte alltid utgör brott. Det gör att anmälda fall sannolikt skulle vara mycket färre än den 
faktiska utsattheten och inte heller ge en representativ bild av utsattheten.  
 
BFC skickade den 21 mars ut en enkät till ordföranden och vice ordföranden i nämnder i samtliga av länets 
kommuner. Totalt skickades enkäten till 120 förtroendevalda och besvarades av 66 personer från 15 av 
länets kommuner, vilket ger en svarsfrekvens på 55 procent. Enkäten var öppen till och med den 30 mars. 

Enkätens syfte var att få en bild av hur utsattheten bland förtroendevalda i länet ser ut. Resultatet är på 
intet sätt representativt för alla politiker i länet eller politiker i allmänhet, utan ger en bild av utsattheten i 
just den målgruppen vi sänt enkäten till. 

Politikernas trygghetsundersökning, PTU, som Brottsförebyggande rådet genomför, visade både för 2012 
och 2015 att Värmland, tillsammans med Halland och Östergötland är de län med lägst andel utsatta.  

 

 
  

                                                        
3 Regeringsformen 1:1 

Vi har efterfrågat politikernas egna upplevelser – därmed betyder inte svar om utsatthet att ett brott 

per definition har begåtts.  

 

Vi har efterfrågat utsatthet i samband med deras politiska uppdrag – därmed kan de ha varit utsatta 

som privatpersoner och i andra sammanhang.  

 

Andelen utsatta bland respondenterna kan ej generaliseras till hela målgruppen för enkäten – de som 

valt att inte besvara den kan vara utsatta i högre utsträckning, det kan vi inte säga något om.  

 

Vi kan inte säga något om utsatthetens orsak, vilka faktorer som påverkar risk för utsatthet. 

 

 



 

 

7 
 

RESULTAT 

Majoriteten av respondenterna är män, 59 procent. Av de som nåddes av enkäten var 51 procent män, 

vilket gör att manliga politiker är något överrepresenterade bland de som svarat på enkäten.  
 

 

 

 

HOT OCH TRAKASSERIER 

Majoriteten, 79 procent, utsattes inte för några hot eller trakasserier under 2015 medan 21 procent, eller 

14 politiker gjorde det. Jämför vi detta med Brås rapport Politikernas trygghetsundersökning (PTU) så är 

det en motsvarande andel som uppgav utsatthet 2012 (20 procent). För valåret 2014 uppgav en högre 

andel förtroendevalda att de varit utsatta, 28 procent.  

 

Av de som i enkäten uppgett att de utsattes för hot eller trakasserier under 2015 så var den största 

andelen män, 71 procent. Vi valde, för att säkra anonymiteten, att inte ställa frågan om vilken post 

respondenterna hade. Dock visar Brås undersökning att ordföranden är mer utsatta än ordinarie 

ledamöter samt att kvinnor på ordförandeposten är utsatta i än högre utsträckning. Ser vi till fördelningen 

av ordförandeposter i Värmland så är fördelningen 70 procent män och 30 procent kvinnor, något som 

alltså motsvarar könsfördelningen bland utsatta förtroendevalda, men vi kan inte veta om det är 

ordföranden som uppger sig vara utsatta. 
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Den vanligaste händelsen var hot/påhopp via sociala medier, 10 av 14 utsatta politiker uppgav att de 

utsatts för det. Därefter kom hotfullt telefonsamtal och hotfullt e-post samt uthängd på internet. Även PTU 

visade att den vanligaste händelsen var just hot/påhopp via sociala medier.  

 

 

 
Ingen av respondenterna utsattes under 2015 för våld, skadegörelse eller stöld i samband med sitt 

politiska uppdrag. Utsatthet utgörs främst av hot och trakasserier medan fysiska händelser är mer 

ovanliga, även detta är ett resultat som PTU visar. 
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TYP AV HÄNDELSE

Respondenterna kunde här fylla i fler alternativ varför summan är högre än de 14 respondenter som uppgett 
utsatthet. 

”Hotfulla och kränkande uttalande kommer mest ifrån politiskt aktiva!” 
 
”Obehagligt när man inte känner sig säker utan måste ta hjälp/skydd av sin man och helt enkelt hålla 
sig "gömd".” 
 

 



 

 

9 
 

 

 

 
När det gäller hur många gånger de utsatta politikerna utsattes under 2015 så var det så många som 50 

procent som uppgav 2-5 gånger och 2 politiker uppgav att de varit utsatta 6 gånger eller fler. Det är 

förvisso ett litet antal vi har att utgå ifrån, men tendensen är att upprepad utsatthet förekommer, något 

som också PTU visade. 

 
 

 

 
6 av 14, knappt 43 procent av de utsatta politikerna uppfattade det som att syftet för förövaren var att 

påverka beslutsfattandet eller agerandet4. Jämför vi här med resultatet i PTU så är det en uppfattning som 

sticker ut, då endast 15 procent i PTU uppgav att de uppfattade förövarens motiv som att påverka 

agerande eller beslutsfattande. Vi har dock ett litet underlag att utgå ifrån så det går inte att säga om den 

uppfattningen är mer vanligt förekommande hos förtroendevalda i Värmland. 

                                                        
4 Här efterfrågade vi politikernas uppfattning om den senaste händelsen, vi kan därmed inte kontrollera det faktiska 
syftet. 
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Tre av de 14 utsatta politikerna valde att polisanmäla den senaste händelsen de utsattes för. För två av 

anmälningarna rörde det sig om hotfulla telefonsamtal. Ett par av respondenterna valde att kalla 

utsattheten för ”pojkstreck” och att det var ungdomar som stod bakom.  

 

HANDLINGSPLAN FÖR POLITIKERS UTSATTHET? 

Vi ställde frågan om politikernas kännedom om en handlingsplan för politiskt förtroendevaldas utsatthet 

för trakasserier, hot eller våld. Det är oroande att så många som 29 politiker, eller 44 procent av 

respondenterna uppger att de inte vet om det finns en sådan. Här kan det föreligga så att de som inte 

besvarade enkäten känner till att en handlingsplan finns, men det ger ändå resultatet att nästan 25 

procent av ledande förtroendevalda i länet inte känner till huruvida det finns en handlingsplan för 

politikers utsatthet eller inte.  

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersökte 2013 i vilken utsträckning kommuner, landsting och 

regioner hade handlingsplaner för att hantera hot och våld mot förtroendevalda och då hade endast 37 

procent av kommunerna detta. Vi har inte kontrollerat för hur många kommuner i Värmland som faktiskt 

har en handlingsplan. 
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ORO OCH PÅVERKAN 

Det behöver inte vara faktisk utsatthet i samband med det politiska uppdraget som gör att politiker 

riskerar att, eller faktiskt, påverkas på olika sätt i sitt uppdrag. Även oro för utsatthet kan påverka i det 

politiska uppdraget.  

 

 

 
Majoriteten, nästan 85 procent uppger att de inte påverkats av utsatthet eller oro för utsatthet i samband 

med sitt politiska uppdrag. Det är ett betryggande resultat men vi vill också fästa uppmärksamheten mot 

det faktum att två politiker uppger att de undvikit att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga, fyra 

har övervägt att lämna specifika uppdrag och en politiker har också gjort det.  

 

Av de som faktiskt utsatts uppger 4 av 14 politiker, knappt 30 procent någon form av påverkan. Av de som 

inte utsatts, men där oro för utsatthet kan påverka, är det 6 av 52 politiker eller 11,5 procent, som uppger 

någon form av påverkan. Totalt anger 15 procent någon form av påverkan med anledning av utsatthet 

eller oro för utsatthet. Jämför vi med PTU så är det en något lägre andel, då det i PTU var 21 procent av 

samtliga som uppgav någon form av påverkan. 

 

Viktigt att tillägga är också att utsatthet eller oro för utsatthet inte bara kan riskera att leda till att inverka 

på det politiska uppdraget utan kan också få negativa konsekvenser i form av fysisk eller psykisk 

påverkan. Det kan också drabba den utsattes familj och vänner.  
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HAR DU PÅVERKATS PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE SÄTT?

Respondenterna kunde här fylla i fler alternativ varför summan är högre än de 66 respondenterna. 
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Den övervägande majoriteten, närmare 76 procent, av respondenterna uppger att de i mycket liten eller 

liten utsträckning är oroliga för att utsättas för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska 

uppdrag.  
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I HUR HÖG UTSTRÄCKNING ÄR DU OROLIG ATT UTSÄTTAS?

”Mer idag än för 10 år sedan och då oftare från andra politiska partirepresentanter.” 
 
”Det känns som det är en tidsfråga.” 
 
”Skolorganisations förändring.” 
 
”Vid myndighetsutövande så har man särskilt utskott och då är man två st som skriver på beslutet. Har 
man med våldsbenägna personer att göra så vet man inte om de söker upp en i hemmet. Jag förstår att 
det ingår i uppdraget men man kanske behöver ha en hårdare sekretess i dessa ärendena.”  
 
”I valrörelsen 2014 blev jag utsatt för hot/telefontrakasserier, vilket har gjort att jag känner viss oro 
för att något liknande kan inträffa igen.” 
 
”Gäller främst beslut i personärenden inom Individ- och familjeomsorgen.” 
 
”En oro finns ju alltid, men jag tänker inte på det jämt. Nödvändiga beslut gör att det blir bättre i 
slutändan, men så tänker inte alltid medborgaren som anser sig "drabbad" av att närmsta skola läggs 
ner.” 
 
”Jag är ny på mitt uppdrag och vet ju inte vad som kan ske i framtiden.” 
 
”Jag är relativt ny i politiska sammanhang.” 
 
”Har barn och barnbarn som tyvärr blir inblandade.” 
 

 

1 = Mycket liten utsträckning, 5 = Mycket hög utsträckning 
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FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN 

En levande och vital politisk demokrati kräver att det finns politiker som har möjlighet att representera 

våra intressen. Det är av största vikt att våra förtroendevalda får möjlighet att utföra sina uppdrag utan att 

utsättas för trakasserier eller hot och ingen ska behöva tveka eller i värsta fall ändra ståndpunkt av rädsla 

inför konsekvenserna av sitt ställningstagande. Värmland behöver politiker som tryggt kan utföra det vi 

valt dem till att göra. 

 

BFC ser därför följande behov för framtiden: 

 

 ÖKAD ANMÄLNINGSBENÄGENHET 

För att stärka det förebyggande arbetet krävs att förtroendevalda polisanmäler hot och våld i högre 

utsträckning än idag. Detta synliggör utsattheten och gör att det inte normaliseras och accepteras som en 

del i uppdraget – vare sig bland medborgare eller bland förtroendevalda själva. Upprepat utsatta riskerar 

inte bara att påverkas i högre utsträckning utan gör det också, varför ett förebyggande arbete är viktigt för 

att inte demokratin ska försvagas.  

 

 ÖKAD KÄNNEDOM OM HANDLINGSPLANER 

Att så hög andel av respondenterna uppgav att de inte hade kännedom om en eventuell handlingsplan mot 

politiskt förtroendevaldas utsatthet är allvarligt. I de fall en handlingsplan inte finns i kommunen bör det 

upprättas och i de fall det finns måste kännedomen öka. Samtliga förtroendevalda ska känna till vart de 

kan vända sig och hur de bör agera vid utsatthet. 
 

 DEMOKRATIFRÄMJANDE ARBETE 

Demokratin och dess principer kan aldrig tas för givna. Vi måste ständigt förankra respekten och tilltron 

till det demokratiska systemet och till varje individs lika värde. Detta är ett arbete som måste införlivas 

från tidig ålder i skolan och i hemmet men också senare i livet på arbetsplatser och i föreningslivet. Att 

frågor som rör hot och kränkningar, inte minst på sociala medier, är närvarande i olika delar av 

samhällslivet är centralt för att det inte ska normaliseras och accepteras att någon i allmänhet, och i detta 

fall förtroendevalda i synnerhet, ska utsättas för hot eller trakasserier.  
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VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM I VÄRMLAND 

Våldsbejakande extremism innebär kortfattat ett förespråkande av hot eller våld för att förändra 

statsskicket. Inom de olika miljöerna; vit makt-miljön, den autonoma miljön och den religiösa 

extremistiska miljön, finns det personer som verkar mot det demokratiska systemets grundläggande 

funktioner. Detta innebär bland annat hot, våld och trakasserier mot politiker på olika nivåer, mot 

enskildas demokratiska rättigheter samt att planera och genomföra terrorattentat. 

 

Ingen föds till extremist. 

Tillsammans kan vi förebygga våldsbejakande extremism. Genom förebyggande arbete stärker 

vi individen och samhället.5 

 

VIT MAKT-MILJÖN I VÄRMLAND  

Stora förändringar skedde inom vit makt-miljön under 2015. I maj valde partiledningen för Sveriges då 

största nationalsocialistiska parti, Svenskarnas Parti, att lägga ned all sin partipolitiska verksamhet 

efter att ha fått 4 198 röster i valet året dessförinnan. För Värmland som under flera år varit ett av 

de län där partiet varit som starkast innebar det stora förändringar för miljön i länet. Nordiska 

motståndsrörelsen (tidigare Svenska motståndsrörelsen, SMR) som förespråkar en väpnad revolution 

gick fram som en möjlig arvtagare och tidigt under året kunde vi se en ökad aktivitet. 
 

KORT HISTORIK – VÄRMLAND OCH NATIONALSOCIALISM 

Värmland har sedan lång tid bakåt varit en central geografisk plats för den svenska nationalsocialismen. 

1924 bildades Sveriges första nationalsocialistiska parti i Deje av tre bröderna Furugård. Partiet rönte 

mindre framgångar men i länet lyckades man få 3 088 röster (vid val 1932) I Värmland har tongångarna 

levt kvar och gått i arv i generationer. På platser där bröderna Furugård var aktiva har andra 

organisationer och partier varit aktiva i modern tid, i bondesamhällen och bruksorter har det varit tydligt.  

 

Vit makt-miljön är fortsatt den största av de tre inom området våldsbejakande extremism (vit makt, 

autonom och religiös) i Värmland. 

 

SVENSKARNAS PARTI (SvP)  

NEDLÄGGNINGEN 

Den 14 maj 2015 meddelar partistyrelsen för Svenskarnas parti6 (SvP) att de avser att lägga ned hela sin 

partipolitiska verksamhet med omedelbar verkan. Under tiden efter valet och fram till dess har partiet 

haft en ovanligt låg verksamhet. Enligt deras egna aktivitetslistor är det få inrapporterade aktiviteter och 

färre krönikor än vanligt publiceras. Vid årsskiftet avslutar även partiets nyhetsorgan Realisten hela sin 

verksamhet och efter årsskiftet meddelar partiet att inte ens hälften av medlemmarna valt att förnya sina 

medlemskap inför 2016. Inför valet storsatsade man med en valkassa på över en miljon kronor och 

kandiderade i 34 kommuner varav två i Värmland7. Målet var tio kommunala mandat och 10 000 röster. 

När valsedlarna var räknade var fiaskot ett faktum, partiet nådde strax över 4 000 röster och fick inga 

kommunala mandat. Snart gick ledningen ut med att det var lokalgruppernas fel och en uppenbar konflikt 

rådde i partiet, verksamheten sjönk drastiskt och när Realisten lades ner var det spiken i kistan. Flera 

tongivande inom partiet finns idag på olika sätt kvar inom vit makt-miljön; i bokförlag, nätbutiker som 

saluför rörelsens propagandapodcasts, Nordiska motståndsrörelsen, Nordisk Ungdom och i lokala 

sammanhang. Rörelsen i sin helhet i form av antal aktivister bedöms vara densamma även om 

inrapporteringar av aktiviteter sjunkit i och med SvPs nedläggning. SvP var under lång tid den mest 

tongivande organisationen i Värmland och majoriteten av rörelsens medlemmar fanns i eller kring 

organisationen. Avvecklandet av verksamheten har lagt den värmländska nationalsocialistiska miljön i ett 

                                                        
5 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism 
6 Nationalsocialistisk Front före namnbytet 2008 
7 Forshaga och Karlstad, totalt fick SvP 127 i Värmland 
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tillfälligt vakuum. På senare tid har dock Nordiska motståndsrörelsen flyttat fram sina positioner och 

uppvaktade SvP-medlemmar innan partiet lades ned. 

 

AKTIVITETER 2013-2015 

Innan nedläggningen av partiet i maj fortsatte propagandaspridningen från medlemmar och sympatisörer. 

BFC har sedan 2013 räknat aktiviteter inom vit makt-miljön och här nedan följer en redogörelse över SvPs 

aktiviteter i de värmländska kommunerna, där effekten av nedläggningen under året märks tydligt. 

 
KOMMUN 2013 2014 2015 
Arvika 16 18 2 
Eda 8 6 1 
Kil 29 3 0 
Filipstad 2 2 0 
Forshaga 20 26 1 
Grums 33 15 4 
Hagfors 26 32 0 
Hammarö 17 17 0 
Karlstad 134 50 2 
Kristinehamn 9 5 0 
Munkfors 1 3 0 
Storfors 1 0 0 
Sunne 4 10 0 
Säffle 5 19 1 
Torsby 4 1 0 
Årjäng 3 8 1 
Ospecificerat   2 
TOTALT 312 215 14 
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NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN (NMR) 

Nordiska motståndsrörelsen (NMR), tidigare Svenska motståndsrörelsen (SMR), 

bildades 1997 och är enligt stiftelsen Expo Sveriges våldsammaste 

nazistorganisation. NMRs föregångare var organisationen Nationell Ungdom (NU) 

som drog till sig personer med anknytning till Vitt Ariskt Motstånd (VAM). NMR 

finns representerade i Sverige, Norge, Finland.   

 

Organisationen har delat in landet i sex zoner, som de kallar ”nästen”, vilka styrs av 

en nästeschef. Inom dessa finns lokala aktivistgrupper, så kallade kampgrupper. Värmland ingår i näste 5 

tillsammans med Dalarna och en kampgrupp, nummer 503, finns i Karlstad. När NMR på sin hemsida 

listade Sveriges 20 mest aktiva kommuner hamnade Filipstad på en 17:e plats och Karlstad på en 19:e. 
 

AKTIVITETER 2015 

Nedan presenteras antal aktiviteter från Nordiska motståndsrörelsen i respektive kommun i Värmland 
under 2015.  
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Då Värmland ingår i samma näste som 
Dalarna finns ett tryck från den regionen mot 
Värmland. Likaså finns en aktiv grupp i Åmål 
som har varit i Värmland och har kontakt 
med kampgruppen i Karlstad. 
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AKTIVITETER 2013-2015  

Nedan presenteras antal aktiviteter per kommun mellan 2013-2015 samt i förhållande till antal invånare.  
 

Kommun 2013 2014 2015 

Arvika 0 0 8 

Eda 0 0 0 

Filipstad 0 0 23 

Forshaga 0 0 3 

Grums 0 0 1 

Hagfors 0 0 0 

Hammarö 1 0 2 

Karlstad 3 5 18 

Kil 0 1 0 

Kristinehamn 1 5 4 

Munkfors 0 0 0 

Storfors 0 0 0 

Sunne 0 0 0 

Säffle 0 0 0 

Torsby 0 1 0 

Årjäng 0 0 2 

TOTALT 5 12 61 
 

 
 Kommun Folkmängd8 Antal aktiviteter I förhållande till invånare 
1 Filipstad  10 625 23 (0) 1 per 461 
2 Arvika  25 841 8 (0)   1 per 3 230 
3 Forshaga  11 379 3 (0)  1 per 3 793 
4 Årjäng  9 869 2 (0)  1 per 4 934 
5 Karlstad  89 245 18 (5)  1 per 4 958 
6 Kristinehamn  24 270 4 (5) 1 per 6 067 
7 Hammarö  15 420 2 (0) 1 per 7 710 
8 Grums  8 945 1 (0) 1 per 8 945 
9 Säffle  15 366 0 (0) - 
10 Sunne  13 208 0 (0) - 
11 Torsby  11 910 0 (1) - 
12 Hagfors  11 824 0 (0) - 
13 Kil  11 802 0 (1) -  
14 Eda  8 505 0 (0) - 
15 Storfors  4 032 0 (0) - 
16 Munkfors  3 663 0 (0) - 
 TOTALT  61 (12)  

 
 

 

                                                        
8 SCB Befolkningsstatistik 31 december 2015 
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AKTIVITETSSLAG 

Den absoluta merparten av inrapporterade aktiviteter från NMR är propagandaspridning, där 

klistermärken och flygbladsutdelning och sprayningar är standardaktiviteten. Nedan presenteras de 

aktivitetsslag som rapporterats in under 2015. 

 

 

 
 
 

PROPAGANDASPRIDNING 

Uppsättning av klistermärken, flygbladsutdelning, sprayningar och affischering utgör majoriteten av de 

inrapporterade aktiviteterna. 

 

AKTIONER  

29 april Karlstad 

Tre aktivister från NMR beställer biljetter till en föreläsning av Mietek Grocher9 på UNO (Ungdomens 

Hus). Redan när personer från UNO skulle möta Mietek vid tåget uppmärksammar de tre personer på 

perrongen vilket föranleder att de kontaktar polisen. De tre personerna avlägsnar sig när polisen kommer 

till platsen. När föreläsningen ska börja på kvällen uppmärksammas de tre individerna igen i 

föreläsningssalen. De har placerat sig längst fram och fotograferar publiken och föreläsaren men stör inte 

föreläsningen. Däremot blev det olustigt och oroligt när folk i publiken förstod vilken organisation de 

tillhörde. Efter föreläsningen utgav sig en av aktivisterna för att vara journalist och började ställa frågor 

till Mietek.  

 

Avspärrningsaktioner har skett på flera platser i länet under 2015. Flertalet har genomförts i samband 

med annan form av propagandaspridning och räknas därför inte som enskilda aktiviteter. Aktioner har 

genomförts vid följande platser och tillfällen: 

 
21 maj – Nobelgymnasiet, Karlstad  
23 maj – NWT, Karlstad 
19-20 december – Samhällsbyggnadshuset, Karlstad 
26 december – Integrationsenheten, Filipstad  
27 december – Kommunhuset, Filipstad  
 

                                                        
9 Judisk föreläsare och författare, överlevde Förintelsen 
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TORGMÖTE 

Den 4 juli genomförde NMR ett torgmöte med flygbladsutdelning på Soltorget i Karlstad. Man samlade 

cirka 30 aktivister och sympatisörer från näste 210 och näste 5, där ledaren för det sistnämnda, Pär 

Sjögren, höll ett tal om ”massinvandringen”.  

 

HEDRANDE 

20 april – Adolf Hitlers födelsedag firas i samband med propagandaspridning i Forshaga.  

6 december – Sveriges förste nationalsocialistiska ledare Birger Furugård hedras vid sin grav i Årjäng av 

aktivister från Åmål (även Hammerskins har hedrat Furugård).  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

                                                        
10 Västra Götaland 

Birger Furugård grundade 1924 tillsammans med sina två bröder Svenska Nationalsocialistiska 

Frihetsförbundet (SNFF) vilket blev det första nationalsocialistiska partiet i Sverige.  
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JÄMFÖRELSE AKTIVITETER 2013-2014  

 

 

 

VARFÖR SER VI EN SKILLNAD MELLAN 2014 OCH 2015? 

Vi kan se tydliga skillnader i antalet inrapporterade aktiviteter mellan 2014 och 2015 och detta beror 

främst på nedläggningen av SvP i maj 2015. SvP var Sveriges i särklass största nationalsocialistiska 

organisation vilken rekryterat en stor majoritet av aktiva nationalsocialister i länet. I samband med deras 

nedläggning avstannade aktivismen för aktivisterna i stort. Efter nedläggningen av SvP har aktiva 

nationalsocialister sökt sig till andra grupperingar och en av dem som fångat upp ett flertal är Nordiska 

motståndsrörelsen. Aktiviteten ökade under 2015 från 12 till 61 inrapporterade aktiviteter vilket är en 

ökning med 49 aktiviteter eller virka 500 procent. Nordiska motståndsrörelsen har idag även en s.k. 

kampgrupp i Karlstad och ett av de mest aktiva ”nästena” i landet finns i Ludvika/Borlänge vilket 

påverkar aktivitetsgraden även i Värmland som angränsande län. 
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NORDISK UNGDOM (NU) 

Nordisk Ungdom (NU) bildades 2009 av personer som tidigare var engagerade inom 

Nationaldemokraternas ungdomsförbund. De säger sig slåss för ett ”skandinaviskt 

folk” och vill även avskaffa flerpartisystemet då det splittrar folket. Ledare inom 

partiet har under 2014 rest till Ukraina för att hålla tal för högerextremister. 

Organisationen finns representerad i Värmland och värmlänningar fanns med i Polen 

under Frihetsmarschen i november.  

 

AKTIVITETER 

Nordisk ungdom har inte genomfört så många aktiviteter i Värmland under förra året, vi ser en minskning 

i aktivitet från valåret 2014 vilket också kan vara den förklarande faktorn. 

 

KOMMUN 2014 2015 
Arvika 1  
Filipstad 5 1 
Karlstad 8 2 
Kristinehamn 1  
Hammarö  1 
TOTALT 15 4 

 

I november befann sig medlemmar från Värmland i Polen för att delta i Marsz Niepodleglosci, 

”Självständighetsmarschen”, vilken samlar tusentals högerextremister från Polen och övriga Europa och 

som flera år i rad urartat i kravaller mellan polis och demonstranter. En av talarna på plats var Fredrik 

Hagberg från Nordisk Ungdom.  Ett reportage från resan undertecknad med ”Värmlandsrepresentationen” 

finns på nordiskungdom.se.  

 

I en värmländsk kommun sitter en NU-medlem i kommunfullmäktige, han valdes in 2014 som 

representant för Sverigedemokraterna men sitter idag som politisk vilde. Mannen uppmärksammades i 

media efter en diskussion på Facebook då han använde begreppet ”våldtäktsvänster” mot en kvinna i en 

diskussion. Mannen har ett mångårigt förflutet inom vit makt-miljön i Värmland och tillhörde en tid 

Svenska Motståndsrörelsen. Samme man var även en av deltagarna i Polen.  

 

ÖVRIGA AKTIVITETER 

Här redogörs för aktiviteter som genomfördes under 2015 och vilka kan knytas till vit makt-miljön men 

inte till någon av ovanstående organisationer. 

 

SPELNING 

Den 16 maj anordnades spelningen ”Segerblot” på en hembygdsgård i länet. En värmlänning med 

anknytning till Hammerskins/Crew 38 stod som bokare av lokalen. BFC har varit i kontakt med 

ordförande i den hembygdsförening vars lokaler användes för spelningen för att uppmärksamma dem om 

vad det var för spelning. Den berörda föreningen beklagar att de hyrt ut i tron om att det skulle vara ett 

födelsedagskalas och tar starkt avstånd från de budskap som framfördes i deras lokaler den aktuella 

kvällen. 

 

BOKUTGIVNING 

Under 2015 gav en värmlandsaktivist på nytt ut boken ”Sanningen om en ledare och hans kamp för idén” 

som är en bok skriven om Birger Furugård och hans verksamhet. Boken som nu släpptes har utökats med 

partiprogram, korrespondens och bilder.  
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SKADEGÖRELSE 

Den 16 juni upptäckte en förälder som skulle lämna sitt barn på Bärstadskolan (Hammarö) att 

någon/några grävt upp ett stort hakkors i gräsmattan utanför skolan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Privat  

 

Foto: Kjell Nilsson 
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I Kristinehamn vandaliserades nattvandrarnas 

lokal genom uppsättning av klistermärken på 

fönstret.  

 

Symbolen är en Tyrruna som används av NMR och 

klistermärkena är från samma organisation.  

 

 

 

HALLÅ DÄR… 
…SUSANNE WERME, NATTVANDRARNA I 

KRISTINEHAMN 

 
Varför tror du att en sådan här aktion sker just 
mot er? Vad vi förstått var det inte 
klistermärken någon annanstans? 
 
Nej det var inte på fler platser, det känns som att det 
är för att vi tar tydligt avstånd mot rasism kanske. Vi 
har personer i styrelsen som är aktiva på andra håll i 
olika former av antirasism, det kan vara därför. Jag 
menar ingen ogillar väl oss? 

 
 
 

 
Vad kostade saneringen och hur finansierade ni det som ideell förening det? 
 
Vi fick ena gången hjälp med det och andra gången kostade det 1 750 kr för sanering och skrapning av 

fönsterrutorna. 

 

Känner du/ni något obehag idag när ni nattvandrar? 
 
Njae, en del gör det och andra gör det inte alls, en av våra nattvandrare har slutat vara med på nätterna och 

gör annat arbete i föreningen istället. 
 

Har ni fått någon form av stöttning från kommun och/eller polis? 
 
Ja till viss del, kommunen backar oss och polisen var där och tog fingeravtryck men ingen har gripits. 

 

 
 

  

Foto: Nattvandrarna Kristinehamn  

 



 

 

24 
 

AUTONOMA MILJÖN I VÄRMLAND  
Den autonoma miljön är en gemensam beteckning på grupperingar på den yttersta vänsterkanten 

med en antidemokratisk och/eller våldsbejakande agenda. Nationellt har det framförallt handlat om 

två aktörer. Dels Antifascistisk aktion (AFA) och dels Revolutionära Fronten (RF). Till dessa två kan 

också mer tillfälliga intresseorganisationer som till exempel militanta djurrättsaktivister och extrema 

miljöorganisationer kopplas. Av tradition är kopplingen till dessa grupper starkast i landets 

storstadsregioner, Värmland har därför varit relativt förskonade när det gäller aktioner från den 

autonoma miljön. 

UTVECKLING UNDER 2015 

Precis som inom den rasideologiska miljön har stora förändringar skett även på vänsterkanten. I 

september 2015 meddelar Revolutionära fronten att man lägger ner sin verksamhet vilket i praktiken 

innebär att endast AFA återstår. Den autonoma miljön är dock inte så hårt knuten till specifika 

grupperingar utan har en tradition av sympatisörer med en mer ideologisk än organisatorisk koppling 

som snabbt kan samla sig inför en aktion eller motdemonstration.  

2015 kan betraktas som ett år med relativt få aktioner från dessa grupper. För Värmlands del har inga 

officiella rapporter kommit oss tillhanda som går att koppla till våldsbejakande grupper på vänsterkanten. 

Det finns dock individer bosatta i länet som tidigare varit aktiva och som fortfarande kan finnas kvar i 

miljön.  

 

HUVUDAKTÖRER 

ANTIFASCISTISK AKTION (AFA) 

AFA är den gruppering som varit den tydligaste aktören i ett nationellt perspektiv. I sin 

programförklaring gör man tydligt att fascism kan och ska bekämpas med alla till 

buds stående medel. Något som även inbegriper våld när man anser att det är 

nödvändigt.  

 

I Värmland har vi under 2015 inte sett någon aktivitet som går att härleda till gruppen. 

Det saknas dock inte kopplingar vilket gör att aktiviteter i AFA:s namn snabbt kan initieras.  

Det finns ofta en stark symbios mellan den rasideologiska miljön och AFA. Med Nordiska 

motståndsrörelsens etablering i länet är det därför inte osannolikt att vi kommer att se en ökad aktivitet 

framöver.  

 

REVOLUTIONÄRA FRONTEN (RF) 

Den 27 september 2015 meddelade gruppens ledning att man lägger ner verksamheten med omedelbar 

verkan. Man ansåg att den plattform varifrån man verkade inte längre gav de resultat som önskades. Dock 

meddelar man på sin facebooksida att kampen fortsätter men i andra former, vilka former detta är 

specificeras dock inte. För Värmlands del påverkar det inte bilden i nämnvärd utsträckning eftersom 

Värmland inte hörde till Revolutionära Frontens starka fästen. 
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RELIGIÖS EXTREMISM I VÄRMLAND  

För alla som följer debatten i media har hela begreppet våldsbejakande extremism nästan blivit 

synonymt med den jihadistiska extremism som oftast personifieras av IS eller ISIS och Daesh som 

gruppen också benämns. Globalt sett har IS förutom det förödande kriget i Syrien stått för en rad 

terrordåd med mycket tragiska följder. Detta hänger samman med en för gruppen förändrad taktik 

som tidigare gick ut på att vinna mark i närområdet till att under 2015 allt mer anta rollen som en 

internationell terroristorganisation. Denna förändrade strategi går att härleda till ett uttalande från IS 

talesman Abu Muhammad al-Adnani som i ett tal i september 2014 i princip gav sympatisörer carte 

blanche att agera i gruppens namn utan krav på en tydlig förankring hos organisationen.  

 

HOTBILD I SVERIGE 

När det kommer till att bedöma vilket hot IS utgör är det en fråga som helt får överlämnas till 

Säkerhetspolisen (SÄPO). Det som kan ge en vägledning är vilken nivå den nationella terrorberedskapen 

ligger på. Under 2015 såg vi nivån höjas till högt (4) hot på en femgradig skala vilket är den högsta nivå vi 

haft i landet. Mot slutet av året sänktes dock hotbilden till förhöjt (3) som visserligen betyder en förhöjd 

hotbild utan att vara alarmerande. 

 

ORGANISATIONER/GRUPPER 

Idag kan man se tre grupper som är tongivande, Al Qaida, Jabhat al-Nusra eller Nusrafronten samt 

Islamiska Staten, IS. 

 

Al-Qaida är en militant islamistgrupp som grundades 1988 av bland annat Usama bin Ladin under det 
pågående Afghanistankriget. Under åren har en rad spektakulära terrordåd genomförts där attackerna 
mot World Trade Center är det i särklass mest kända. Under senare år har gruppen minskat i betydelse 
Nuvarande ledare är Ayman al-Zawahiri.  
 
Nusrafronten som ibland kallas al-Qaida i Syrien bildades den 23 januari 2012 och grundar sig i en 
wahabbistisk/salafistisk åskådning. Nusrafronten är framförallt aktiv i kriget i Syrien där man strider mot 
Assad-regimen med mål att bilda en islamistisk stat. 
 
Islamiska Staten även benämnd Daech, ISIS eller ISIL är en salafistisk jihadistgrupp som bildats ur al-
Qaida. I juni 2014 utropade man ett Kalifat i ett område i Syrien och Irak som kontrolleras av gruppen. 
Under 2015 har man genomfört en rad blodiga terrordåd runt om i världen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SITUATIONEN I VÄRMLAND 

Precis som för riket i stort ligger det inte på oss att göra en bedömning av riskerna i länet. Däremot måste 

vi ha en beredskap för att hantera den oro som kan uppstå och att agera i frågan med de verktyg som står 

oss till buds. Det vill säga ett brett förebyggande arbete med fokus på inkludering för att minska risken att 

individer och grupper stigmatiseras, något som i förlängningen kan öka risken för att utveckla 

våldsbejakande tankar.  

 

Islamiska Staten Nusrafronten Al Qaida 
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Den problematik som har varit och fortfarande är framträdande i Sverige och därmed också utgör en risk 

för Värmland kretsar kring de som väljer att resa till Syrien och Irak för att strida för IS. Det är svårt att få 

fram exakta siffror och förmodligen är mörkertalet stort. SÄPO redovisar i sin senaste rapport att antalet 

resenärer mot slutet av 2015 gick ner men att svenskar fortfarande ansluter sig till stridande förband i 

konfliktområdet.  

 

I länet finns ännu inga bekräftade fall och befolkningsstrukturen gör att vi inte hör till högriskområdena 

för att drabbas. Kopplingen mellan en hög andel flyktingar från krigszonen i Syrien med IS-sympatier eller 

presumtiva resenärer är svag. De flesta som valt att resa är personer som är födda i Sverige och tillhör den 

grupp som vi slarvigt benämner ”andra generationens invandrare” ofta med ingen eller svag anknytning 

till konfliktområdet. Det finns heller ingen stark koppling till religion även om den religiösa retoriken är 

mycket påfallande. 

 

 

POLISEN I VÄRMLAND 

BFC kontaktade Polisområde Värmland för att höra deras bedömning gällande läget i länet vad avser 
våldsbejakande extremism. 
 

POLITISKT BETINGAD EXTREMISM 

Efter valrörelsen 2014 har aktiviteten varit relativt låg hos både de vänsterextrema och de högerextrema 

grupperingarna i Sverige och det gäller även för Polisområde Värmland. Flera grupperingar har upphört11, 

enligt egna uppgifter och möjligen har aktiviteterna gått över till internetbaserad propaganda. Det är 

också med sannolikhet så, att medlemmar från de nedlagda grupperingarna har sökt sig till andra grupper 

eller organisationer. Som exempel kan nämnas att några identifierade tidigare medlemmar i Svenskarnas 

parti nu deltar i Nordiska motståndsrörelsen. 

 

Nordiska motståndsrörelsen bildade politiskt parti under 2015 och deras aktiviteter har ökat det senaste 

halvåret, i viss mån även i Polisområde Värmland. Det har förekommit ett par torgmöten, men de flesta 

aktiviteterna består av uppsättning av klistermärken och utdelning av flygblad. 

 

RELIGIÖST BETINGAD EXTREMISM 

Det har kommit polisiära underrättelser att det på olika asylboenden bor sympatisörer till 

DAESH/Islamiska staten, men också att det finns spioner från t.ex. regimen i Syrien och att dessa individer 

kartlägger ”desertörer” från regeringsarmén i Syrien. Såvitt känt har inte någon s.k. krigsresenär 

identifierats så som kommande från polisområde Värmland ännu. Däremot finns några anmälningar om 

försvunna flickor/unga kvinnor, vilka befaras åkt till Syrien eller intilliggande konfliktområden för att 

gifta sig med jihadister. Det är inte klarlagt, om det är så eller att det kan röra sig om flykt från tvångsgifte. 

 

  

                                                        
11 Svenskarnas Parti, Revolutionära Fronten 



 

 

27 
 

KOSTNADER FÖR SAMHÄLLET 

Ett aktivt och genomtänkt förebyggande arbete kostar, både i tid, pengar och uthållighet. Ett uteblivet 

förebyggande arbete kostar dock mycket mer. Både i pengar men också i sådant som är svårt att sätta ett 

värde på – såsom otrygghet och minskad social tillit. Nedan är en sammanställning över vad det kostar att 

sanera olika former av propagandaspridning. Skadegörelse ska alltid beivras och ett brett förebyggande 

arbete mot det är viktigt. Vi fokuserar här på propagandaspridning som också skapa oro, otrygghet och 

riskerar att samt faktiskt begränsar människors liv på olika sätt på grund av vilket budskap de syftar till 

att sprida.  

 

KOSTNADER FÖR SANERING 

 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. 
 
 
 

FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN 

När det gäller det framtida arbetet kring våldsbejakande extremism i Värmland är det viktigt att behålla 

fokus på det vi kan påverka från vår horisont. I det uppskruvade tonläge som av lättförståeliga skäl 

uppstår när politiskt eller religiöst våld slår till är det lätt att ryckas med och enbart se symptomen och 

inte orsaken till att vi drabbas. När detta sker löper vi också risk att överge våra strategier och söka efter 

snabba lösningar på en komplex problematik.  

 

BFCs roll har alltid varit ett långsiktigt förebyggande arbete, en uppgift som vi bland annat delar med 

första linjens personal inom skola och socialtjänst. De förslag för framtiden vi presenterar här präglas 

därför av denna grundsyn. Att lagstifta och döma överlåter vi till de aktörer som äger den delen av 

problemet. 

 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland kommer även fortsättningsvis att fokusera på det långsiktiga 

arbetet när det kommer till att minska risken att unga dras till destruktiva och våldsbejakande grupper. 

Nedanstående tre punkter bör ses i ett sammanhang som var för sig kanske inte har så stor effekt men 

som tillsammans kan ge en god grund i det så viktiga förebyggande arbete vi har framför oss.  

 

BFC ser därför följande behov för framtiden: 

 

 KUNSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET 

God kunskap är kanske det viktigaste verktyget för ett lyckat arbete. Dock är det viktigt att noga ta reda på 

vilken kunskap som saknas och vem som behöver dessa nya färdigheter. Vi ser ett stort utbildningsbehov i 

länet kring frågor rörande våldsbejakande extremism. Att arbeta med metoder som fungerar, likt 

Toleransprojektet, är också viktigt. 
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 SAMVERKAN OCH SAMORDNING 

Att samverka mellan kommuner, myndigheter och andra organisationer som kommer i kontakt med 

frågorna är en viktig del för ett lyckat arbete. Samverkan leder till att vi kan dela samma verklighet något 

som underlättar när åtgärder och utbildningsinsatser ska initieras.  

 

Vit makt-miljön är föränderlig i sin utsträckning men beständig i sin existens. Aktivisterna flyttar runt i de 

olika kommunerna i Värmland av flera olika skäl och det kan därför verka som att problemet försvinner 

enbart för att dyka upp i en annan kommun. Därför tror vi att regional samordning är viktig för att bevaka 

och stävja fortsatt aktivism från grupperna. I arbetet mot den fortsatt ökade rasideologiska miljön lägger 

vi vikt vid att ta ett gemensamt ansvar. Det är tillsammans vi skapar ett tryggare Värmland. 

 

 INKLUDERING 

Utanförskap och samhällsförakt har alltid varit viktiga drivkrafter för våldsbejakande grupper, även om 

det naturligtvis inte är de enda orsakerna till deras existens. Att verka för att alla kan känna tillhörighet är 

därför en stark skyddsfaktor i det förebyggande arbetet. För att detta ska lycka krävs både kunskap och 

samverkan.  
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HATBROTT I VÄRMLAND  

Hatbrottsanmälningarna ökar i Sverige. Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) var antalet 

polisanmälda hatbrott under 2014 det högsta hittills. Bara jämfört med året innan var ökningen 14 

procent. Brott där demokratiska värderingar inte respekteras, brott där motiven kan kopplas till hat 

eller rädsla för sexuell läggning, trosbekännelse, etnisk tillhörighet eller könsöverskridande identitet 

är ett hot mot demokratin.  

 

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och 

samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.12 

 

OM HATBROTT  

En enhetlig definition av hatbrott saknas, såväl internationellt som nationellt. Då vi i detta avsnitt utgår 

från statistik från BRÅ använder vi samma definition:  

 

Brott mot person, grupp, egendom, institution eller representant för dessa, som motiveras av 

rädsla för, fientlighet eller hat mot den utsatta grundat på hudfärg, nationalitet eller etniskt 

ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck13 som 

gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen har.  

 

BRÅs statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv redovisar hatbrott med 

 

• främlingsfientliga/rasistiska – afrofobiska – antiromska  

• antisemitiska  

• islamofobiska 

• kristofobiska och andra antireligiösa  

• homofobiska, bifobiska och heterofobiska 

• transfobiska motiv. 

 

Polisen beskriver hatbrott som:  

 

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 personers 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 personer på grund av:  

 Ras 

 Hudfärg 

 Nationellt eller etniskt ursprung, 

 Trosbekännelse, 

 Sexuell läggning, 

 Eller annan liknande omständighet. 
 
 
Enligt brottsbalken utgörs hatbrott av olaga diskriminering och hets mot folkgrupp. Utöver det kan alla 

brott bedömas som hatbrott om motivet passar in i ovanstående definition. Effekten av att ett brott 

                                                        
12 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 1 
13 Det vill säga vilket kön man upplever sig tillhöra samt hur någon väljer att uttrycka sitt biologiska kön, sociala kön 
och/eller det kön man identifierar sig som. 



 

 

30 
 

(utöver hets mot folkgrupp och olaga diskriminering) bedöms som ett hatbrott blir straffskärpning. Det 

blir exempelvis ett strängare straff om en misshandel har hatbrottsmotiv. Vikten i bedömningen ligger på 

gärningsmannens motiv bakom brottet. Det innebar att om gärningsmannen har begått brottet med ett 

hatbrottsmotiv spelar det ingen roll om brottsoffret passar in i beskrivningen. Exempelvis spelar det ingen 

roll vad brottsoffret har för faktisk sexuell läggning om hen har blivit misshandlad med motivet hat på 

grund av sexuell läggning.  

 

HATBROTT OCH DISKRIMINERING 

Det är viktigt att göra skillnad på hatbrott och diskriminering. Hatbrott är ett brott enligt brottsbalken där 

enskilda kan bli personligt ansvariga och dömda. Diskriminering regleras i Diskrimineringslagen som 

verkar inom en rad samhällsområden såsom arbetslivet, utbildning och handel med varor och tjänster. 

Diskriminering är när någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har att göra med en 

eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna14. Diskriminering kan ske i olika former såsom direkt 

diskriminering, trakasserier eller bristande tillgänglighet. Dock är det aldrig någon enskild person som 

blir personligt dömd för diskriminering. Om det konstateras att en anställd blivit diskriminerad på 

arbetsplatsen är det arbetsgivaren som blir ansvarig och får betala diskrimineringsersättning.  

 

Olaga diskriminering är ett brott enligt Brottsbalken och räknas som hatbrott men skiljer sig från annan 

diskriminering som regleras i Diskrimineringslagen och ses inte som hatbrott. Olaga diskriminering är när 

en näringsidkare missgynnar någon på grund av dennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, 

sexuell läggning eller trosbekännelse och inte tillhandahåller verksamheten på samma villkor som för 

andra. Straffet för olaga diskriminering är böter upp till fängelse i högst ett år. Det som förenar 

diskriminering utifrån Diskrimineringslagen och hatbrott är att de är alla överträdelser av de mänskliga 

rättigheterna och utgör hot mot demokratin och värderingen om allas lika värde.  

 

HATBROTT OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Det är av värde att poängtera kopplingen mellan respekten för mänskliga rättigheter och hatbrott. I ett 

demokratiskt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras ska ingen individ behöva utstå brott på 

grund av hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Därför är inte 

hatbrott enbart hot mot individen som blir utsatt utan även mot demokratin och brist på respekt för de 

mänskliga rättigheterna, rättigheter som Sverige är stolt över ha som grund för vår stat. Det är viktigt att 

framhålla den här kopplingen dels för att i det förebyggande utbildningsarbetet kunna visa på varför 

hatbrott är ett hot och inte ses som andra brott och dels för att framhäva vikten av att arbeta mot hatbrott 

brett och aktivt.  
 

HATBROTT OCH VÄRMLAND 

Det finns ingen samlad länsstrategi för just hatbrott i Värmland utan det är Värmlandsstrategin vi kan ta 

avstamp från. Hatbrott nämns inte uttryckligen i Värmlandstrategin men kan tolkas in i avsnittet om den 

sociala hållbarhetsdimensionen. Den innebär att den sociala sammanhållningen i länet ska öka genom att 

arbeta mot diskriminering och ge alla möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.  

 

Målen och visionerna för Värmland bygger delvis på ett samhälle fritt från diskriminering och där 

människor rättigheter respekteras. För att nå ett sådant mål måste också ett aktivt arbete mot hatbrott 

finnas med. 

 

  

                                                        
14 Kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning och ålder. 
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STATISTIK FÖR VÄRMLAND OCH RIKET 

I följande tabeller är all statistik hämtad från BRÅ från åren 2012 till och med 201415. Tabellerna har 

gjorts om för att kunna fokusera på endast Värmland och riket som helhet. För utförligare information om 

hur statistiken tagits fram och så vidare hänvisas till BRÅ. 

 

Värmland tillsammans med Västernorrland har högst personuppklarade16 hatbrott på 11 procent jämfört 

med riksgenomsnittet som är fem procent. Det är positivt att Värmland ligger i framkant när det gäller 

personuppklarade hatbrott men fortfarande är majoriteten av hatbrottsanmälningarna ouppklarade.  

 

 

 

STATISTIK UTIFRÅN HUVUDBROTTSKATEGORI 2012 - 2014 

I detta kapitel visas statistik över hatbrott utifrån huvudbrottskategori såsom våldsbrott eller 

skadegörelse.  

 
Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län där 

brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2014. 

Huvudbrottskategori  Värmland Hela riket** 

Våldsbrott*** Antal 22 923 

 Per 100 000 8 10 

Olaga hot/ofredande Antal 52 2704 

 Per 100 000 19 28 

Ärekränkning Antal 28 848 

 Per 100 000 10 9 

Skadegörelse/klotter Antal 14 685 

 Per 100 000 5 7 

Hets mot folkgrupp Antal 20 702 

 Per 100 000 7 7 

Olaga diskriminering Antal - 175 

 Per 100 000 - 2 

Övriga brott Antal x 233 

 Per 100 000 x 2 

Totalt Antal 141 6269 

 Per 100 000 51 65 

 

                                                        
15 Statistik för 2015 har ännu ej publicerats. 
16 Personuppklarat innebär att en person bundits till brottet genom att åtal har väckt, strafföreläggande har utfärdats 
eller åtalsunderlåtelse har meddelats.  

x = färre än tio anmälningar. 

- = noll 

* Särredovisning av det främlingsfientliga/rasistiska motivet, d.v.s. de afrofobiska och antiromska 

anmälningarna ingår även där. 

** Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive de som har exkluderats i den länsvisa 

redovisningen i tabellen. 

***I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, 

kvinnofridsbrott och våldtäkt. 

 

 

 



 

 

32 
 

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län där 

brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2013. 

Huvudbrottskategori  Värmland Hela riket** 

Våldsbrott*** Antal 22 834 

 Per 100 000 8 9 

Olaga hot/ofredande Antal 53 2390 

 Per 100 000 19 25 

Ärekränkning Antal 18 777 

 Per 100 000 7 8 

Skadegörelse/klotter Antal x 538 

 Per 100 000 x 6 

Hets mot folkgrupp Antal 20 621 

 Per 100 000 7 6 

Olaga diskriminering Antal - 132 

 Per 100 000 - 1 

Övriga brott Antal x 217 

 Per 100 000 x 2 

Totalt Antal 122 5508 

 Per 100 000 45 57 

 

 

 
 

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län där 

brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2012. 

Huvudbrottskategori  Värmland Hela riket** 

Våldsbrott*** Antal 25 888 

 Per 100 000 9 9 

Olaga hot/ofredande Antal 56 2279 

 Per 100 000 20 24 

Ärekränkning Antal x 859 

 Per 100 000 x 9 

Skadegörelse/klotter Antal 21 607 

 Per 100 000 8 6 

Hets mot folkgrupp Antal 10 601 

 Per 100 000 4 6 

Olaga diskriminering Antal - 132 

 Per 100 000 - 1 

Övriga brott Antal - 151 

 Per 100 000 - 2 

Totalt Antal 116 5518 

 Per 100 000 42 58 
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Under 2014 anmäldes 141 hatbrott i Värmland vilket är en ökning jämfört med 2013 där 122 anmälningar 

gjordes. Från 2012 till 2013 skedde också en ökning med sex stycken anmälningar. Den stora ökningen i 

riket och i Värmland skedde mellan 2013 och 2014 där ökningen i Värmland var knappa 16 procent och 

helan landet 14 procent.   

 

Den vanligaste typen av brottskategori har legat stabilt under de tre år vi behandlar i denna rapport och 

är olaga hot/ofredande. De typen av hatbrott står för mellan 36 till 48 procent av Värmlands 

hatbrottsanmälningar från 2012 till och med 2014. Samma utveckling kan även ses i statistiken för hela 
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riket med skillnaden att det skett en signifikant ökning för den brottskategorin i riket mellan 2013 och 

2014 där det i Värmland skett en minskning, dock en marginell sådan. 

 

Våldsbrottsanmälningarna har inte förändrats särskilt mycket i antal under åren men är den bland de 

vanligaste anmälningarna både i Värmland och hela landet. Ärekränkningar såsom förtal eller 

förolämpningar har ökat i Värmland från under tio anmälningar under 2012 till 28 anmälningar under 

2014. I riket som helhet har antalet anmälningar gällande ärekränkningar legat mer jämnt.  

 

Under 2014 utgjorde brottskategorierna våldsbrott, olaga hot/ofredande samt ärekränkning 72 procent 

av hatbrottsanmälningarna i Värmland vilket kan jämföras med rikets 71 procent.  

Den enda kategori som det inte finns någon anmälning i Värmland på under alla tre åren är olaga 

diskriminering.   

 

STATISTIK UTIFRÅN HATBROTTSMOTIV 2012 - 2014 

I detta avsnitt visas statistik över hatbrott utifrån hatbrottsmotiv såsom antisemitiskt eller sexuell 

läggning.  

 

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län där brottsanmälan har registrerats, per 

100 000 invånare, år 2014. 

Hatbrottsmotiv  Värmland Hela riket** 

Främlingsfientliga/ Antal 92 4314 

rasistiska Per 100 000 34 44 

   varav  Afrofobiska* Antal 26 1075 

 Per 100 000 9 11 

   varav Antiromska*  Antal - 287 

 Per 100 000 - 3 

Antisemitiska Antal x 267 

 Per 100 000 x 3 

Islamofobiska Antal 16 492 

 Per 100 000 6 5 

Kristofobiska och andra Antal 20 488 

antireligiösa Per 100 000 7 5 

Sexuell läggning Antal 10 635 

 Per 100 000 4 7 

Totalt Antal 141 6269 

 Per 100 000 51 65 
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Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län där brottsanmälan har registrerats, per 

100 000 invånare, år 2013. 

Hatbrottsmotiv  Värmland Hela riket** 

Främlingsfientliga/ Antal 93 3999 

rasistiska Per 100 000 34 42 

Antisemitiska    Antal - 217 

 Per 100 000 - 2 

Islamofobiska    Antal x 323 

 Per 100 000 x 3 

Kristofobiska och andra Antal x 325 

antireligiösa Per 100 000 x 3 

Sexuell läggning Antal 14 625 

 Per 100 000 5 7 

Hatbrott med 

högerextrema och 

nationalsocialistiska 

Antal 20 598 

symboler Per 100 000 7 6 

Totalt Antal 122 5508 

 Per 100 000 45 57 

 

 

 

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län där brottsanmälan har registrerats, per 

100 000 invånare, år 2012. 

Hatbrottsmotiv  Värmland Hela riket** 

Främlingsfientliga/ Antal 87 3979 

rasistiska Per 100 000 32 42 

Antisemitiska    Antal x 221 

 Per 100 000 x 2 

Islamofobiska    Antal x 306 

 Per 100 000 x 3 

Kristofobiska och andra Antal x 358 

antireligiösa Per 100 000 x 3 

Sexuell läggning Antal 19 713 

 Per 100 000 7 7 

Hatbrott med 

högerextrema och 

nationalsocialistiska 

Antal 21 603 

symboler Per 100 000 8 6 

Totalt Antal 116 5518 

 Per 100 000 42 58 
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Den vanligaste typen av hatbrottsmotiv under alla år vi behandlar, i såväl Värmland som riket, är 

främlingsfientliga/rasistiska motiv. Dock har det skett en ökning i riket mellan 2013 och 2014 inom den 

motivkategorin som inte skett i Värmland.  

 

Anmälningar med islamofobiska motiv har från att legat under tio 2012 och 2013 ökat till 16 stycken 

2014. En ökning som även kan ses i statistiken för hela riket.  

 

En anmärkningsvärd ökning är de kristofobiska och andra antireligiösa hatbrottsmotiven som ökat både i 

länet men också i hela landet. I Värmland var ökningen minst 100 procent mellan 2013 och 2014.  
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Motiv som rör sexuell läggning har minskat i Värmland för varje år men där det skedde en mindre ökning i 

hela riket från 2013 till 2014.  

 

Under 2014 utgjorde hatbrottsmotiven främlingsfientliga/rasistiska, islamofobiska samt kristofobiska och 

andra antireligiösa över 90 procent av antalet anmälningar men där de främlingsfientliga/rasistiska är i 

stark majoritet 

 

POLISEN I VÄRMLAND 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) har träffat Lars Serenander, kontaktperson för hatbrott i 

Polisområde Värmland. Polisen anser att arbetet mot hatbrott är ett mycket viktigt område och ingår i ett 

av nio strategiska initiativ polisen arbetar med, närmare bestämt det som handlar om grundläggande fri- 

och rättigheter. Det är bra för arbetet att det ryms inom de strategiska initiativen då det ställs 

uppföljningskrav och polisen kan arbeta systematiskt med frågorna. 

 

I Värmland finns ingen hatbrottsgrupp som i Stockholm utan en kontaktperson som samarbetar med en 

regionansvarig för frågorna. Kontaktpersonen i länet verkar inte bara som länk inom frågorna till övriga 

delar av Polismyndigheten utan även som ambassadör inom Polisen i Värmland. Kontaktpersonen har 

bland annat besökt hatbrottsgruppen i Stockholm för att kunna arbeta mer effektivt regionalt.  

 

Känslan hos polisen är att hatbrotten ökar, som de också kan se utifrån statistiken från BRÅ. Polisen i 

Värmland såg en uppgång av hatbrott med främlingsfientliga motiv under hösten 2015 med bränder på 

asylboenden. De följde även utvecklingen efter skolattacken på Kronan i Trollhättan i oktober 2015 men 

det har inte lett till några förändringar för hur polisen arbetar med hatbrott i Värmland. De har heller inte 

sett någon ökad hotbild utifrån hatbrottet i Trollhättan.  Under senare delen av 2015 och början av 2016 

har utvecklingen gått från hatbrott mot flyktingar och asylboenden till hatbrott på asylboenden där det 

blir konflikter och hatbrott inom flyktinggrupper. Utvecklingen som sker är viktig att motverka och 

utbildningsinsatser och högre närvaro från ordningspersonal vid boenden är viktigt för att människor på 

asylboenden ska känna sig trygga. De bränder som riktades mot asylboenden under senare delen av 2015 

har upphört.   

 

Polisen ser vikten av att arbeta förebyggande mot hatbrott. Kortsiktigt är det viktigt med utbildning om 

rättigheter och hur det svenska rättssystemet fungerar för flyktingar som kommer hit. Långsiktigt är det 

viktigt att arbeta förebyggande på många olika plan och med alla som bor i Sverige. Utbildning inom 

jämställdhet, tolerans och mänskliga rättigheter är några områden som är viktiga.   

 

Vad som behövs för framtiden för ett effektivt arbete mot hatbrott och för att få ner hatbrotten i Värmland 

har polisen inget säkert svar på. Dock finns en del åtgärder som diskuteras såsom ökat utrymme för 

hatbrottsfrågorna vid Polishögskolan, regionala hatbrottsgrupper, öka kunskapen hos befolkningen om 

hatbrott samt en ökad samverkan mellan civilsamhällets organisationer och polisen inom 

hatbrottsområdet. 

 

Polisen kan identifiera några områden som det behöver hållas uppsikt över utvecklingen inom 

hatbrottsfrågorna där hatbrott på sociala medier är ett område och hatbrott mot ensamkommande 

flyktingbarn i skolan är ett annat.  

 

Polisen i Värmland anser att det är en hög andel av hatbrotten som klaras upp i Värmland jämfört med 

riket men det är svårt att lösa vissa typer av hatbrott som exempelvis skadegörelse. Förklaringen till en 

relativt hög personuppklaring är hög lokalkännedom samt ett aktivt arbete mot hatbrott. Polisen tror 

även att mörkertalet är stort men har ingen uppfattning och kan inte spekulera om antalet.  
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FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN 

I Värmland såsom i hela riket är den vanligaste brottskategori för hatbrottsanmälningar olaga  

hot/ofredande och har varit så mellan 2012 till och med 2014. Under samma period är det vanligaste  

hatbrottsmotivet främlingsfientliga/rasistiska motiv både i Värmland och i hela riket. Värmland står   

inte ut särskilt mycket på någon punkt även om det är vissa regionala skillnader jämfört med riket. Under 

2014 gjordes 141 hatbrottsanmälningar i Värmland och 6 269 i hela landet. Per 100 000 invånare ligger 

Värmland något lägre än riket.  

 

Det är viktigt med särskilt fokus mot främlingsfientlighet och rasism samt mot olaga hot/ofredanden då 

en stor del av hatbrotten utgörs av den problematiken. Dock är det viktigt att kunna se helheten att  

hatbrottsproblematik grundar sig i en förakt mot de mänskliga rättigheterna. Likt diskriminering är  

hatbrott ett bevis på att människor behandlas illa på grund av identiteter som är skyddade. Värmland  

borde ta ett helhetsgrepp om frågorna för att kunna svara upp mot det sociala målet i Värmlandsstrategin  

och för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras i länet. 

 
Brottsförebyggande Centrum i Värmland anser att det behövs ett starkt förebyggande arbete för att 

motverka hatbrott och för att bryta trenden med ökade hatbrott.  

 

BFC ser därför följande behov för framtiden: 

 

 UTBILDNING 

BFC ser behov av breda utbildningsinsatser i samhället när det gäller lagar som rör hatbrott och 

diskriminering. Det är inte endast i skolan där krafttag borde göras utan även arbetsplatser borde ta sitt 

ansvar och utbilda inom frågorna. Inte minst när det gäller hatbrott på nätet behövs större kunskap om 

vad som är lagligt och inte.  

 

 SAMORDNING 

Likt Polisen i Värmland ser även BFC ett behov av samordning och större samarbete med olika aktörer i 

länet när det gäller hatbrottsfrågorna. Alla organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med frågorna 

i länet skulle kunna vinna mycket på att samordna insatser.  

 

 VÄRDERINGSARBETE 

BFC ser även ett behov av att arbeta med ett systematiskt värderingsarbete. Problematiken runt hatbrott 

är liknande den som för diskriminering vilket grundar sig på att människor inte anses lika värda. Arbete 

för att säkerställa att människor kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter är en del i att förebygga 

diskriminering, hatbrott och extremism. 
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BAKGRUND 

Sedan 2013 har Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) i samråd med stiftelsen EXPO 

sammanställt en händelserapport över aktiviteter inom vit makt-miljön i länet.  

Under hösten 2015 initierades projektet ”Värna Värmland mot våldsbejakande extremism” som syftar till 

att ta ett helhetsgrepp på antidemokratisk verksamhet i länet med ett tydligt avstamp i det förebyggande 

arbetet. Projektet drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), ett 

flertal av länets kommuner samt i samarbete med Nationella samordnaren mot våldsbejakande 

extremism. Arbetet utgår från en definition av begreppet våldsbejakande extremism som innebär; ”att 

någon använder eller uppmuntrar till våld för att förverkliga ideologiska åsikter och idéer”.17  

  

Med utgångspunkt i detta nya arbete föll det sig naturligt att bredda rapporten till att innefatta hela 

spektret det vill säga; högerextrema, vänsterautonoma och religiöst orienterade grupperingar.  

 

BFC driver också antidiskrimineringsverksamhet och arbetar inom verksamheten med frågor som på flera 

sätt berör demokratifrågor, både främjande och förebyggande motverkande av hot mot demokratin.  

 

Rapporten Hot mot demokratin i Värmland – Årsrapport 2015 presenterar därför olika händelser som kan 

ses som ett hot mot våra demokratiska värden. 

 
 

 
 
 
 
  

                                                        
17 Ur Samtalskompassen, 2015 

https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-hatbrott/
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