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FÖRORD 

 
Om 2015 var året för den stora flyktingströmmen kan man säga att 2016 har präglats av dess 

efterdyningar. Terrorhot och integrationsproblematik är något av det vi kunnat läsa om på medias 

löpsedlar. Media i sig har också hamnat i skottgluggen med nyorden ”fejkmedia” och ”alternativa nyheter” 

i centrum. Presidentvalskampanjen i USA kulminerade mot slutet av året och med facit i hand vet vi att 

populismen där vann en av sina största triumfer genom valet av Donald Trump som president. 

 

Tyvärr fortsätter väpnade konflikter och terrorattacker att skörda offer på en rad platser i världen och på 

hemmaplan har vi kunnat se gängvåldet bita sig fast i våra storstadsregioner. På den extrempolitiska 

arenan har Nordiska motståndsrörelsen flyttat fram sina positioner. Bland annat genom den 

uppmärksammade 1 maj-demonstrationen i Borlänge. 

 

Paradoxalt nog har vi också en utveckling som går helt i motsatt riktning. Historiskt sett har vi färre 

konflikter idag än tidigare. Fler barn än någonsin får gå i skola och den extrema fattigdomen har aldrig 

varit så låg som nu. På hemmaplan minskar arbetslösheten och ekonomin är stark. Vi står därför inför en 

utmaning att förvandla dessa positiva fakta till känslor som kan konkurrera med de mer dystopiska 

föreställningar som alltför ofta får dominera rapporteringen. 

 

Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) har under 2016 flyttat fram sina positioner i det 

förebyggande arbetet. Genom en rad konferenser, seminarier och utbildningar har vi satt fokus på vikten 

av tidiga insatser oavsett om det handlar om arbete mot våld i nära relation, diskriminering eller insatser 

mot våldsbejakande extremism. 

 

I denna fjärde årsrapport kan vi dessvärre konstatera att aktiviteten från Nordiska motståndsrörelsen 
mer än fördubblats sedan 2015. När det kommer till de autonoma grupperna samt den religiösa 
extremismen är aktivitetsnivån fortfarande låg eller till och med mycket låg i länet.  
 
Fler förtroendevalda uppger att de påverkas av utsatthet eller oro för utsatthet för hot eller våld, främst 
genom att undvika att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga. Inför det kommande valåret finns det 
därmed anledning att ytterligare mobilisera det förebyggande arbetet. 
 
Hatbrottsanmälningarna ökar i vår region, vilket inte behöver vara negativt då mörkertalet är stort, men 
oavsett så är det frågor vi måste arbeta aktivt mot. Det är positivt att även polisen satsar på frågorna. 
 
 

Genom ”Hot mot demokratin” skapar vi inte bara en nulägesbild som underlättar vårt eget förebyggande 

arbete utan förhoppningen är att den också ska vara ett stöd när andra aktörer inom det brottspreventiva 

fältet ska utforma sin verksamhet. 

 

Karlstad den 4 april 2017 

 

 

 

 

Hans Olsson                   Lars Andersson               

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

HOT MOT FÖRTROENDEVALDA 

Bland ordföranden och vice ordföranden i nämnder i länet uppger 28 procent av 68 respondenter 

(enkäten skickades till 125 politiker vilket ger en svarsfrekvens på 54 procent) att de under 2016 utsattes 

för hot, trakasserier, våld eller skadegörelse i samband med sitt politiska uppdrag. En lite ökning från 

2015 då 21 procent uppgav utsatthet. Det vanligaste var att bli utsatt för hot/påhopp via sociala medier, 

något som också Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 

visar.  

 

Upprepad utsatthet är vanligt, vilket också PTU visar. 42 procent av de utsatta politikerna har angripits 2–

5 gånger och lika stor andel 6 eller fler gånger. En minskad majoritet, 66 procent jämfört med förra årets 

85 uppger att de inte påverkats av oro för eller faktisk utsatthet. Fler enskilda politiker uppger också att 

de har undvikit att uttala sig eller engagera sig i en fråga eller lämnat sitt politiska uppdrag. Endast i fyra 

fall polisanmäldes händelsen.  

 

Det har skett en förbättring från föregående år men det är ändå var tredje av länets ledande politiker som 

uppger att de 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 

Under 2016 ser vi en stor ökning av antalet aktioner utförda av Nordiska motståndsrörelsen. Nationellt 

har man flyttat fram sina positioner. Bland annat genomfördes en stor första maj-demonstration i 

Borlänge samt en uppmärksammad demonstration i Stockholm 12 november. 

 

För Värmlands del har antalet aktiviteter mer än fördubblats från 61 stycken under 2015 till 142 

aktiviteter under 2016. De kommuner som drabbats hårdast är Karlstad, Filipstad och Kristinehamn. 

Under 2015 hade Kristinehamn bara fyra aktiviteter men har drabbats vid 35 olika tillfällen under 2016. 

Under hösten 2016 genomfördes också en stor vit makt-konsert i länet. Spelningen arrangerades av 

organisationen Hammerskins och samlade så många som runt 300 personer i Edsvalla Folkets Hus. 

 

Trenden som vi har sett de senaste åren kring den autonoma miljön (vänsterorienterad extremism) håller 

i sig. Det innebär att aktivitetsnivån fortfarande är mycket låg. Det fanns under 2016 inga bekräftade 

uppgifter kring aktiviteter i Värmland som går att koppla till denna miljö. Med en framväxande vit makt-

miljö finns dock en risk att även autonoma grupper startas upp för att bemöta fascism och nazism.  

 

Det utbredda resandet till krigsområden i mellanöstern har avtagit under 2016. Detta innebär dock inte 

att hotet från extrema religiösa och då framförallt islamistiska grupper försvunnit. I kölvattnet efter 
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motgångar och förlorade markområden i och kring det egenmäktigt utropade Kalifatet kan risken för 

terrordåd utanför konfliktområdet öka när Daesh vill visa på fortsatt slagkraft. När det kommer till att 

bedöma vilket hot det utgör för Värmland är det en fråga som får överlämnas till Säkerhetspolisen (SÄPO). 

Vi kan dock konstatera att Värmland inte har den typen av strategiska mål som skulle påverka 

säkerhetsläget negativt. 

 

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

befolkningsstrukturen gör att vi inte hör till högriskområdena för att drabbas. Detta i sin tur innebär 

också att hot från eventuella återvändare betraktas som liten. Kopplingen mellan en stor andel flyktingar 

från konfliktzonen i Syrien, Daesh-sympatier och presumtiva krigsresenärer är dessutom svag. 

 

BFCs förslag för framtiden gällande våldsbejakande extremism är följande: 

 

- Fortsatt satsning på kunskapshöjande åtgärder för att lyckas med det förebyggande arbetet. 

 

- En stark regional samordning som kan vara operativ för att åtgärder ska lyckas och att vi 

samtidigt är resurseffektiva i länet. 

 
- Värna demokrati och inkludering för att eliminera en viktig drivkraft för våldsbejakande 

grupper.  

 

HATBROTT 

Hatbrottsanmälningarna ökar i Sverige. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) var antalet 

polisanmälda hatbrott under 2015 högst hittills. Bara jämfört med året innan var ökningen 11 

procent i hela riket och i Region Bergslagen, där polisområde Värmland ingår, var ökningen hela 18 

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.  

 

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 Region Bergslagen såsom i hela riket är den vanligaste brottskategorin för hatbrottsanmälningar olaga  

hot/ofredande och har varit så mellan 2012 till och med 2015. Under samma period är det vanligaste  

hatbrottsmotivet främlingsfientligt/rasistiskt motiv. 

 

BFCs förslag för framtiden gällande hatbrott är följande: 

 

- Utbildningsinsatser för allmänhet och andra aktörer 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. 
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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 eller hot för det demokratiska styrelseskicket. Ett sådant hot 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.2 

 

 

UTSATTHET BLAND FÖRTROENDEVALDA I VÄRMLAND 2016 

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 30 januari ut en enkät till ordföranden och vice ordföranden i nämnder i samtliga länets 
kommuner. Totalt skickades enkäten till 125 förtroendevalda och besvarades av 68 personer från 15 av 
länets kommuner, vilket ger en svarsfrekvens på 54 procent. Enkäten var öppen till och med den 10 mars. 

Enkätens syfte var att få en bild av hur utsattheten bland förtroendevalda i länet ser ut. Resultatet är inte 
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.   

                                                        
2 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. 
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RESULTAT 

Könsfördelningen bland respondenterna är jämn, 51 procent män och 49 procent kvinnor. Bland de som 

nåddes av enkäten var fördelningen 53,6 procent män och 46,4 procent kvinnor, så det är ingen stor över- 

eller underrepresentation vad gäller kön. 

 

 

 

 

HOT OCH TRAKASSERIER 

Majoriteten, 74 procent, utsattes inte för några hot eller trakasserier under 2016 medan 26 procent, eller 

18 politiker gjorde det. Det är en liten ökning från 2015 då 21 procent uppgav utsatthet för hot och 

trakasserier. Jämför vi detta med Brås rapport Politikernas trygghetsundersökning (PTU) så är det ungefär 

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

förtroendevalda att de varit utsatta, 28 procent.  
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Den vanligaste händelsen var hot/påhopp via sociala medier, 9 av 18 utsatta politiker uppgav att de 

utsatts för det. Därefter kom hotfullt e-post samt uthängd på internet. Även PTU visar att den vanligaste 

händelsen var just hot/påhopp via sociala medier.  

 

  

 

VÅLD, SKADEGÖRELSE ELLER STÖLD 

Majoriteten, 65 respondenter utsattes inte för våld, skadegörelse eller våld under 2016. 3 politiker uppgav 

att de utsatts för det varav två också utsattes för hot och trakasserier. Två av respondenterna angav då 

”Annan skadegörelse” (såsom skador på fordon, krossade rutor i hemmet etc.) och en ”Annat”. 
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TYP AV HÄNDELSE

Respondenterna kunde här fylla i fler alternativ varför summan är högre än de 18 respondenter som uppgett 
utsatthet. 

”En del tillmälen på nätet är mer än otrevliga” 
 
”Kommunen har skrivit ett avtal med personen om hur ett problem ska lösas. Kommunen har uppfyllt sin 
del. Personen ifråga fortsätter att driva sin sak. Han har nu utsett mig till målet för sina attacker. 
Tidigare har det berört andra, både politiker och tjänstemän.” 
 
”Jag ifrågasatte e-mail som brunskjortor sände till mig som nyhetsbrev.” 
 
”Mycket obehagligt då hot var att "vi ska få tag på dig" och familj med barn också blev indragna.” 
 
”Folk är uppröra [sic] över beslut som är fattade” 
 
Det ökar och känns allvarligare. 

 
”Sociala medier har blivit den verkliga påfrestningen som förtroendevald. Det kommer att bli svårt att 
rekrytera politiker framöver - man orkar inte bli så utsatt.” 
 
”Ett däck på min bil skruvades loss och detta upptäcktes under färd, riktigt otrevligt!” 
  
”Många otrevliga samtal och osanna påståenden.” 
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När det gäller hur många gånger de utsatta politikerna utsattes under 2016 så har andelen som utsattes 6 

gånger eller fler ökat från föregående år, från 14 procent till 42 procent. Det är förvisso ett litet antal vi 

har att utgå ifrån, men tendensen är fortsatt att upprepad utsatthet är vanligt, något som också PTU visar. 

 
 

 

 
9 av 19, 47 procent av de utsatta politikerna uppfattade det som att syftet för förövaren var att påverka 

beslutsfattandet eller agerandet3. 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. Politikerna uppfattar det oftast som att 

gärningspersonen tillhör en lokal aktionsgrupp bildad med anledning av särskild politisk fråga, varför just 

uppfattningen att motivet varit att påverka beslutsfattande framstår som rimligt. 

 

                                                        
3 Här efterfrågade vi politikernas uppfattning om den senaste händelsen, vi kan därmed inte kontrollera det faktiska 
syftet. 
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Vid frågan om den senaste händelsen polisanmäldes så var det bara i fyra fall det gjordes polisanmälan av, 

i 70 procent av fallen gjordes ingen polisanmälan.  

 

HANDLINGSPLAN FÖR POLITIKERS UTSATTHET? 

Vi ställde frågan om politikernas kännedom om en handlingsplan för politiskt förtroendevaldas utsatthet 
för trakasserier, hot eller våld. En glädjande förändring från 2015 är att fler nu har kännedom om att det 
finns en handlingsplan vad gäller förtroendevaldas utsatthet för hot och våld. 
 

Vi vet inte hur kännedomen ser ut bland de som inte besvarade enkäten. Det kan vara så att de känner till 

att en handlingsplan finns, men trots en förbättring så är det ändå var tredje 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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KÄNNER DU TILL OM DET FINNS EN HANDLINGSPLAN?

2016 2015

Respondenterna kunde i år fylla i fler alternativ varför summan är högre än de 68 respondenterna. I vissa fall finns 
alltså kännedom både om kommunens och det egna partiets handlingsplan. 
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ORO OCH PÅVERKAN 

Det behöver inte bara 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.  

 

  

 
En majoritet, cirka 66 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 nio politiker uppger att de undvikit att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga, fyra 

har övervägt att lämna specifika eller samtliga uppdrag och en politiker har också gjort det. Jämfört med 

2015 så är det en ökning av de som undvikit att uttala sig i en specifik fråga och en minskning av de som 

uppger att de inte påverkas alls. 

 

Av de som faktiskt utsatts uppger 9 av 19 politiker, knappt 50 procent någon form av påverkan, en liten 

ökning från föregående år med förbehåll att det är ett litet antal vi utgår från. Av de som inte utsatts, men 

där oro för utsatthet kan påverka, är det 14 av 49 politiker eller 29 procent, som uppger någon form av 

påverkan. Totalt anger knappt 34 procent någon form av påverkan med anledning av utsatthet eller oro 

för utsatthet. Jämför vi med föregående år och PTU så är det en något högre andel, då det i PTU var 21 

procent av samtliga som uppgav någon form av påverkan. Det blir därmed intressant att följa resultatet i 

nästkommande PTU. 

 

Viktigt att tillägga är att utsatthet eller oro för utsatthet inte bara kan riskera att leda till att inverkan 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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Respondenterna kunde här fylla i fler alternativ varför summan är högre än de 68 respondenterna. 
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Den övervägande majoriteten, 70 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.  

 

 

30%

45%

18%

6%

0%

29%

41%

18%

10%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 2 3 4 5

I HUR HÖG UTSTRÄCKNING ÄR DU OROLIG ATT UTSÄTTAS?

2015 2016

”Det behövs ett större skydd/stöttning för förtroendevalda på alla nivåer.” 
 
”Misstanken knyter till handläggning av en viss fråga i dagsläget men det kan ständigt dyka upp nya 
frågor.” 
 
”obehagligt om min familj drabbas för mitt engagemang” 
 
”Är i opposition och tror inte vi får då inte samma tryck som majoriteten.” 
 
”Den nämnd jag har uppdrag i tar ju en rad beslut som inte alla uppskattar.” 
 
”Nedläggning av skola” 
 
”Det ligger några år tillbaka i tiden. Helt förknippat med mitt dåvarande politiska uppdrag.”  
 
”Det skapar ett visst obehag” 
 
”Risk finns alltid. Jag har inte blivit utsatt 2016 men har det under tidigare år” 
 
”Har undvikit att skriva artikel för att inte i onödan komma reta grupper från den autonoma 
vänstern.” 
 
”Den gång jag övervägde att sluta med ett specifikt uppdrag ligger flera år tillbaka i tiden. Tanken 
varade inte lång stund. Bestämde där och då att mitt engagemang för demokrati är så viktigt att jag 
vill fortsätta och inte låta mig skrämmas.” 
  

 

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

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 

Trots en förbättring från föregående år så är det fortsatt allvarligt att kännedomen brister gällande en 

eventuell handlingsplan mot politiskt förtroendevaldas utsatthet. 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. 

”Det finns ca 5 personer som driver en oförtruten kamp emot kommunen oavsett vilka instanser som de 
får avslag på sina överklaganden. Att råka ut för dessa är en tråkig bieffekt som jag inte räknat med 
när jag tog mitt politiska uppdrag.” 
 
”Fråga 15: Det finns en handlingsplan för anställda som kan appliceras på förtroendevalda.” 
 
”De hot som har riktats mot mig kommer från en och samma person.” 
 
”En allmän hållning bland medborgare men också en attityd bland poliser jag mött under åren, är att vi 
som politiker får tåla mer hot och trakasserier än övriga. När det i själva verket inte får förekomma en 
antydan till hot eller trakasserier över huvudtaget mot politiker som är demokratiskt valda och som är 
en garant för demokratin.” 
 
”Samhällsutvecklingen i Sverige tenderar att bli alltmer "rå" och därmed ökar också otryggheten.” 
 
”Eftersom jag blivit hotad för några år sedan vet jag att det kan hända och troligtvis kommer att hända 
igen.” 
 
”Oro för att det går ut över barn och barnbarn.” 
 
”Viktigt att massmedia beskriver verkligheten så sanningsenlig som möjligt. Det kan ju kännas lite 
märkligt att massmedia beskriver uttalande från exempelvis Polis som rasistiskt när det kanske bara 
var en verklighetsbeskrivning utifrån dennes erfarenhet/upplevelse.” 
 
”Då jag inte har en så framträdande roll som politiker, känner jag inte att jag behöver vara så orolig. ” 
 
”När man tar sig an ett politiskt uppdrag måste man ha en grundläggande inställning till att inte låta 
sig skrämmas. Menar dock inte att vi ska acceptera hot och våld, vi som engagerar oss politiskt ska 
naturligtvis få den uppbackning vi behöver i dessa frågor. Det är en mycket viktig demokratisk fråga.” 
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 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.4 

 

VIT MAKT-MILJÖN I VÄRMLAND  

Under 2016 har Nordiska motståndsrörelsen förstärk sin position som den dominerande vit makt-

gruppen i Värmland och Sverige. Man bedriver en omfattande propagandaspridning i flera kommuner 

och flera värmlänningar har deltagit i de två stora demonstrationerna som Nordiska 

motståndsrörelsen arrangerade i Borlänge 1 maj och Stockholm 12 november. 

 

 
NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN (NMR) 

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

bildades 1997 och är en våldsam nationalsocialistisk organisation som vill inför ett 

nationalsocialistiskt styre i Norden. Tidigare SMR 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 Karlstad på en 13:e plats och Filipstad på en 20:e 

plats. 

 

Organisationens medlemmar är kända för att ta till våld mot meningsmotståndare och andra som ses som 

fiender till organisationen. I tidskriften EXPO nr 4 2016 har man identifierat 159 aktivister som under 

2015 ingick i organisationen. Granskningen visar det att den genomsnittlige aktivisten är 30 år och man. 

Av de 159 identifierade är 26% under 2015 åtalade eller dömda för vapen- eller våldsbrott och 33% 

åtalades eller dömdes under 2016. Av de 159 personerna är 56% dömda för brott. Bryter man ner 

siffrorna till det ”näste” som Värmland ingår i har man identifierat 21 aktivister, av dessa är 12 

brottsdömda någon gång och 6 stycken åtalade/dömda för vapen- eller våldsbrott under 2015.  

 
 
  

                                                        
4 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism 



 

 

16 
 

AKTIVITETER 2016 

Nedan presenteras antal aktiviteter från Nordiska motståndsrörelsen i respektive kommun i Värmland 
under 2016.  
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Då Värmland ingår i samma näste som 
Dalarna finns ett tryck från den regionen mot 
Värmland.  
 

2 
Två enskilda aktiviteter har 
rapporterats in som två 
enskilda aktiviteter men utan 
att ange vilken kommun som 
gäller. 
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AKTIVITETER 2013–2016  

Nedan presenteras antal aktiviteter per kommun mellan 2013–2016 samt i förhållande till antal invånare. 
Antal aktiviteter ökade mellan 2015–2016 med 81 stycken vilket motsvarar en ökning med 132%. 
 

Kommun 2013 2014 2015 2016 

Arvika 0 0 8 7 

Eda 0 0 0 0 

Filipstad 0 0 23 38 

Forshaga 0 0 3 0 

Grums 0 0 1 0 

Hagfors 0 0 0 0 

Hammarö 1 0 2 7 

Karlstad 3 5 18 47 

Kil 0 1 0 0 

Kristinehamn 1 5 4 35 

Munkfors 0 0 0 0 

Storfors 0 0 0 3 

Sunne 0 0 0 0 

Säffle 0 0 0 3 

Torsby 0 1 0 0 

Årjäng 0 0 2 0 

VÄRMLAND    2 

TOTALT 5 12 61 142 

 

 
Kommun Folkmängd5 Antal aktiviteter I förhållande till invånare 
Filipstad 10 872 38 (23) 1 per 286 
Kristinehamn 24 498 35 (4) 1 per 700 
Storfors 4 029 3 (0) 1 per 1343 
Karlstad 90 086 47 (18) 1 per 1917 
Hammarö 15 627 7 (2) 1 per 2232 
Arvika 25 975 7 (8) 1 per 3711 
Säffle 15 560  3 (0) 1 per 5187 
Sunne 13 270  0 (0) - 
Torsby 12 112 0 (0) - 
Hagfors 11 831 0 (0)  
Kil 11 801  0 (0) - 
Forshaga 11 445 0 (3) - 
Årjäng 9 913 0 (2) - 
Grums 9 038 0 (1) - 
Eda 8 507 0 (0) - 
Munkfors 3 688 0 (0) - 
Värmland  2  
TOTALT  142  
Inom parentes redovisas antal aktiviteter 2015 

                                                        
5 http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-1-november/  
 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-1-november/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsstatistik-1-november/
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AKTIVITETSSLAG 

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

klistermärken och flygbladsutdelning och uppsättning av affischer är standardaktiviteten. Nedan 

presenteras de aktivitetsslag som rapporterats in under 2016. 

 

 
 
 
 

PROPAGANDASPRIDNING 

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

inrapporterade aktiviteterna. 

 
OFFENTLIGA  

Gruppen/individen har ställt sig på en offentlig plats och delat ut flygblad till förbipasserande  
 
 

AKTIONER/AVSPÄRRNINGAR 

Gruppen har spärrat av byggnader med avspärrningsband. Här ingår också en aktion riktad mot Pride då 
man tog ner regnbågsflaggor från byggnader.  
 
 
NATTVANDRING 

Bland de inrapporterade aktiviteterna finns en nattvandring inrapporterad från Kristinehamn under 
hösten.  
 
 
SOCIALA AKTIVITETER  

Bland annat tillverkning av banderoller och spraymallar, skogsvandringar, middagar. Här återfinns också 
firandet av Rudolf Hess 122 års dag och födelsedagsfirande till minne av Adolf Hitler.  
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JÄMFÖRELSE AKTIVITETER 2013–2016  

 

 

 

 

VARFÖR SER VI EN SÅDAN ÖKNING I VÄRMLAND? 

Nordiska motståndsrörelsen har etablerat sig som den största aktören bland nationalsocialistiska grupper 

i Sverige. Man har lyckats knyta till sig personer som tidigare varit aktiva i nationalsocialistiska grupper 

men även personer som tidigare aldrig rört sig i dessa. Värmland är inget undantag, här har man lyckats 

knyta till sig personer som tidigare funnits inom Svenskarnas Parti ”SvP”. Det rör sig inte om jättemånga 

individer men de som tillhör NMR är väldigt aktiva i länet. När NMR själva summerade året och gjorde en 

topp 20 lista över de mest aktiva kommunerna i landet så hamnade Karlstad på en 13:e plats och Filipstad 

på en 20:e plats. 
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DEMONSTRATION FÖRSTA MAJ 

På första maj 2016 samlades runt 300 personer i Borlänge och demonstrerade under parollen ”Kamp mot 

storfinans och folkförrädare”. Organisationen som låg bakom demonstrationen var Nordiska 

motståndsrörelsen. Att man demonstrerar första maj är inte något nytt utan följer en tradition inom 

nationalsocialistiska kretsar. Från Värmland fanns personer klädda i den ”uniform” som anslutna till 

Nordiska Motståndsrörelsen ska ha vid demonstrationer. På plats fanns också personer som tillhör 

Hammerskins och även icke anslutna nationalsocialister.  

 

 
Demonstrationståget i Borlänge. Foto: Brottsförebyggande Centrum i Värmland  

 
 
 
DEMONSTRATION 12 NOVEMBER 

Den 12 november sker återigen en demonstration anordnad av Nordiska motståndsrörelsen, denna gång i 

Stockholm under parollen ”Stoppa Främlingsinvasionen” tåget samlar cirka 600 personer och precis som i 

Borlänge finns personer från Värmland på plats. 
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HAMMERSKINS/CREW 38  
Hammerskins/Crew 38 är en liten grupp av individer som framförallt anordnar konserter. Gruppen har en 

tydlig koppling till Värmland.  

 
 
KONSERT I EDSVALLA 

Den 1 oktober anordnades en konsert till minne av Ian Stuart Donaldsson. Konserten skulle gå av stapeln i 

Värmland och efter flera samtal lyckades vi få reda på vilken lokal de bokat. Efter samtal med 

lokaluthyraren så valde de att bryta uthyrningen eftersom de inte ville att lokalen skulle användas av 

nationalsocialister. Trots ett utskick till lokalerna i området så lyckas de få en lokal, Edsvalla Folkets Hus, 

där konserten genomförs med cirka 300 personer i publiken, Hitlerhälsningar och sieg heil-ropen ekar i 

lokalen när ett av de engelska banden står på scenen. Man har även ett överraskningsband och vid 

bandets framförande råder ljud- och bildförbud. Bandet är Pluton Svea som är ett klassiskt svenskt band 

inom Vit makt-scenen. På bilder från konserten ses aktivister från Nordiska motståndsrörelsen agera 

säkerhetsvakter.  

 
FÖRELÄSNING 

Den 29 oktober anordnade Crew 38 en föreläsning om it säkerhet, föreläsningen ägde rum hos en 

motorklubb i Säffle.  

 
 
 
HEDRANDE AV FURUGÅRD 
Även under 2016 besökte 

nationalsocialister Birger Furugårds grav i 

Årjäng för att lägga ner blommor och hylla 

Sveriges första nationalsocialistiska ledare.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Foto: Sillbodals kyrka  

 

Birger Furugård grundade 

1924 tillsammans med sina 

två bröder Svenska 

Nationalsocialistiska 

Frihetsförbundet (SNFF) 

vilket blev det första 

nationalsocialistiska partiet i 

Sverige.  

 

 



 

 

22 
 

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

med en antidemokratisk och/eller våldsbejakande agenda. Efter att Revolutionära fronten lade ner sin 

verksamhet under 2015 finns idag bara Antifascistisk aktion (AFA) kvar som en någorlunda 

rikstäckande organisation. Vid sidan av AFA kan tillfälliga grupper som till exempel militanta 

djurrättsaktivister och extrema miljöorganisationer kopplas till miljön. Av tradition är autonoma 

vänstern starkast i landets storstadsregioner. Under senaste åren har aktivitetsnivån gått ner kraftigt 

över hela landet, Värmland utgör där inget undantag och vi har därför varit förskonade när det gäller 

aktioner från den autonoma miljön. Det vi vet historiskt är att dessa grupper har en tendens att växa 

när vit makt-miljön går framåt. Grundat i det finns det skäl att befara en nyrekrytering i kölvattnet av 

NMR:s ökade aktivitetsnivå. 

UTVECKLING UNDER 2016 

För Värmlands del finns inga indikationer på aktiviteter från den autonoma miljön under 2016. Det 

förekommer viss aktivitet av personer i närliggande grupperingar men inget som tydligt pekar på en 

tillväxt inom den våldsbejakande vänstern. 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.  

Även om 2016 inte uppvisar konkreta aktioner så finns det kopplingar till autonoma rörelsen i länet. 

Tillsammans med ökad aktivitet från NMR går det inte att räkna bort antidemokratiska vänstergrupper 

som ett potentiellt hot.  

 

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 finns inga kända aktivister som går att koppla till rörelsen men med en 

ökad politisk polarisering finns alltid risken för att även AFA etablerar sig i länet.  

Paradoxalt nog kan därför ett aktiv förebyggande arbete mot vit makt-miljön skydda mot en etablering av 

autonoma vänstergrupper och vice versa. 
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RELIGIÖS EXTREMISM I VÄRMLAND  

Utvecklingen kring den religiösa extremismen är mer svårbedömd än när det handlar om vit makt 

eller autonom vänster. När vi idag pratar om religiös extremism är det i stort sett synonymt med 

Islamistisk extremism. Värmland är förskonat från hot som går att koppla till denna miljö. Däremot 

finns en utbredd oro som måste tas på allvar och hanteras varsamt. Med tanke på den strategi vi sett 

från dessa grupper hittills där terrorattacker mot mål med en hög strategisk profil helt dominerar går 

det trots allt att dra slutsatsen att risken för att Värmland ska drabbas är liten. 

 

HOTBILD I SVERIGE 

SÄPO har i sin senaste rapport satt fokus på ensamagerande personer med ideologisk koppling till Daesh 

när man bedömer hot från våldsbejakande grupper/individer i Sverige. Under 2014 och 2015 hade vi 

stora problem med svenskar som reste till Syrien för att strida för Daesh. Under 2016 har resandet nästan 

helt upphört, däremot har vi nu problem med hur vi ska bemöta de som återvänder. Här fungerar inte den 

lagstiftning som finns idag på ett optimalt sätt. Till exempel sekretesslagen som är viktig för att skydda oss 

som individer ställer just i detta fall till problem när SÄPO inte kan rapportera om hemvändare till de 

kommuner som berörs.   

 

ORGANISATIONER/GRUPPER 

Den religiösa extremismen skiljer ut sig från de övriga miljöerna när man ser på hur deras anhängare är 

organiserade. Här går det inte att finna grupper eller organisationer på samma sätt som kring vit makt och 

autonom vänster. Istället finner man oftast sympatisörerna som ensamagerande utan en tydlig 

organisatorisk förankring. Detta gör också att det förebyggande arbetet försvåras eftersom anhängarna är 

mer osynliga för omgivningen. 

 

Internationellt kan man idag se tre grupper som är tongivande, al Qaida, Jabhat Fateh al-Sham (tidigare 

Nusrafronten) samt Daesh. Tidigare benämnd som Islamiska Staten eller IS. 

 

Al-Qaida är en militant islamistgrupp som grundades 1988 av bland annat Usama bin Ladin under det 

pågående Afghanistankriget. Al-Qaida har sin religiösa grund i Wahhabismen och är den gruppering som 

både Daesh och Jabhat Fateh al-Sham vuxit fram ur. Under senare år har dock gruppen minskat i 

betydelse. Nuvarande ledare är Ayman al-Zawahiri.  

 

I juli 2016 bröt tidigare Nusrafronten sina band med al-Qaida och bytte samtidigt namn till Jabhat Fateh 

al-Sham. Ledare blev Abu Mohammed al-Julani. Syftet men namnbyte och brytningen med al-Qaida sägs 

vara att man ville bli en del i den politiska lösningen i Syrien. Man är dock fortfarande stämplad som en 

terrororganisation och deltar aktivt i striderna i Syrien. Religiöst hör man hemma inom Salafismen. 
 

Islamiska Staten numer oftare benämnd Daesh, är en salafistisk jihadistgrupp som bildats ur al-Qaida. 

Efter att man i juni 2014 utropat sitt Kalifat i Syrien och Irak har krigslyckan vänt och man har tappat stor 

del av området. Under 2016 har man fortsatt tagit på sig en rad blodiga terrordåd runt om i världen. 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
Daesh/Islamiska Staten 

Jabhat Fateh al-Sham ersätter 
Nusrafronten 

Al Qaida 
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SITUATIONEN I VÄRMLAND 

Precis som för riket i stort ligger det inte på oss att göra en bedömning av riskerna i länet, utan det är ett 

arbete som åligger säkerhetspolisen. Däremot måste vi ta människors oro på allvar och på ett så bra som 

möjligt beskriva säkerhetsläget i länet.  

 

I Värmland finns ännu inga helt bekräftade fall av krigsresenärer och befolkningsstrukturen gör att vi inte 

hör till högriskområdena för att drabbas. Därmed löper vi också liten risk att få återvändare till våra 

kommuner, även om vi måste ha en beredskap för att så kan ske.  

 

Utifrån den kunskap vi har idag finns väldigt svag koppling mellan ett stort flyktingmottagande och 

terrorism eller risk för radikalisering. Det är därför viktigt att vi inte betraktar våra nyanlända 

värmlänningar som ett hot utan istället ser de möjligheter de för med sig till vårt län. 

 

 

”ENSAMVARGEN” 
Ensamvargen, eller den ensamagerande, är ytterligare en begreppsklass som är viktig att föra till de 

tre ovan. Denna ”den fjärde kategorien” lyfts i SÄPO:s senaste rapport fram som det kanske enskilt 

största hotet inom den våldsbejakande extremismen.  

 
Att betrakta ensamageraren som ensam skapar dock en felaktig bild. Visserligen saknar man 

organisatorisk hemvist och agerar ensam i de fall när våldshandlingar utförs, ensam är man dock inte. 

Oftast finner dessa personer sin näring och sitt sociala sammanhang på internets hatsidor och extrema 

sajter. Efter en attack utförd av ensamvargen nystas ofta olika våldsbejakande nätverk upp där det blir 

tydligt att det finns en ideologisk tillhörighet. Det är heller inte ovanligt att en grupp tar på sig ansvaret för 

attacker genomförda av ensamma gärningsmän. 

 

Det som försvårar det förebyggande arbetet kring den här personlighetstypen är att det mesta av 

aktiviteterna sker i tysthet, ofta hemma framför datorn. När ensamvargen väl exponerar sig är det ofta för 

sent. Det finns dock tecken tidigt på att allt inte står rätt till men det krävs att personal inom till exempel 

skola och föreningsliv förstår att läsa av och vågar visa att man bryr sig. 

 

 

SITUATIONEN I VÄRMLAND 

Av naturliga skäl är det svårt att med säkerhet veta om och hur etablerad denna kategori är i Värmland. 

Det vi däremot vet är att ett lokalt arbete som motverkar utanförskap, till exempel skolor som på ett tidigt 

stadium agerar mot ”drop outs” och hemmasittare ger positiva effekter. En väl fungerande psykiatri är 

också en skyddsfaktor, liksom ett gott samarbete med religiösa församlingar som är viktiga när det gäller 

att upptäcka personer som vill utnyttja religionen för sina syften. 
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ARBETE MOT EXTREMISM I SKOLAN 
Skolan vilar på demokratins grund och har ett uppdrag att verka för att stärka och främja våra 

demokratiska värderingar. Att skolan har förutsättningar, i form av kunskap och andra resurser, att 

uppfylla sitt uppdrag är en central del i det förebyggande arbetet mot extremism.  

 

(…) Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.6 

 
BFC skickade den 2 februari ut en enkät till rektorer i samtliga högstadie- och gymnasieskolor i länet. 
Totalt skickades enkäten till 61 rektorer och besvarades av 34 stycken, vilket ger en svarsfrekvens på 58 
procent. Respondenterna är representerade från skolor i 11 av länets kommuner och med representation 
från både F-9, 4-9 och gymnasium. Enkäten var öppen till och med den 10 mars. 
 

METODDISKUSSION 

Enkäter är behäftade med olika problem beroende på utformning och område den gäller. Enkäten har 

varit anonym såtillvida att vi inte kan identifiera vilken skola som svarat, vi vet dock kommuntillhörighet 

och vilken stadieindelning. Då det är små kommuner så följer att det är få skolor, men vi kan ändå inte 

peka ut vilken skola som svarat vad. Detta ska minska risken för det som kallas socialt önskvärda svar, det 

vill säga svar som följer samhällsnormer snarare än sanningen. Detta kan gälla även i frågor som inte 

anses särskilt privata eller känsliga. Då skolan idag är utsatt för ett hårt tryck utifrån och från föräldrar 

med flera, där också arbetet med värdegrundsfrågor, demokratifrågor och annat förebyggande arbete 

ingår, så kan svaren ha påverkats utifrån det. Förekomsten av extremistiska uttryck kan uppfattas som ett 

misslyckande av skolans förebyggande och demokratifrämjande uppdrag. Att lyfta upp problem som finns 

kan upplevas innebära en risk att få negativ publicitet som inte är önskvärd. 

 

Hur respondenterna har tolkat frågeställningarna är ytterligare en fråga som går att diskutera. Hur nära 

verksamheten respondenterna är kan också spela in för vilken kännedom man har om förekomsten av 

uttryck. 

 

Med det sagt kan vi inte säga att de som deltagit i vår enkät har svarat utifrån vad som är socialt önskvärt 

gällande skolans uppdrag, men vi kan heller inte utesluta det då den här typen av enkäter är behäftade 

med vissa svårigheter. 

 

RESULTAT 

Vårt mål har varit att skapa en bild av hur skolorna upplever att förekomsten av olika extremistiska 

uttryck ser ut på skolor i länet. Till detta kommer hur eventuella uttryck hanteras, bemöts och förebyggs 

samt vilka hinder eller utmaningar skolorna ser i det arbetet.  

 

 

                                                        
6 Skollagen 1 kap. 4 § 

”I detta fall är det hakkors som används som uttryck.” 
 
”Vi har avsatt tid varje vecka för att arbeta främjande och förebyggande med olika frågor.” 
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Hela 44 procent av respondenterna uppger att det inte alls förekommer några extremistiska uttryck på 

deras skola. 8 respondenter uppger att det förekommer sympatier för vit makt/högerextremism, varav sju 

7 högstadieskolor och en gymnasieskola. Att ett förebyggande arbete måste starta tidigare blir därmed 

tydligt. 
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Nästan samtliga respondenter uppger att de har som rutin att samtala med den/de elever som ger uttryck 

för extremistiska sympatier, samt med deras vårdnadshavare. Ungefär hälften uppger att de polisanmäler 

extremistisk propaganda, en siffra som BFC gärna hade sett var högre då en anmälan är en tydlig 

markering av skolan att spridande av extremistisk propaganda inte accepteras. 
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Det finns förbättringsutrymme när det gäller kunskap att bemöta och förebygga extremism, men en stor 

andel av skolorna anser sig ändå ha tillräcklig kunskap i arbetet. Det är möjligt att respondenterna tolkat 

nästa fråga som en mer generell frågeställning, men intressant är likväl att det där är bristande kunskap 

som en majoritet lyfter som det stora hindret. 
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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 skapar oro, otrygghet och 

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 
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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: 

 

 FORTSATT SATSNING PÅ KUNSKAPSHÖJANDE INSATSER 

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. Det är en förutsättning för det 

förebyggande arbetet. 

 

 EN STARK REGIONAL SAMORDNING 

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, som också kan vara 

operativ, är viktig för att åtgärder ska lyckas och att vi samtidigt är resurseffektiva i länet. 

 

 VÄRNA DEMOKRATI OCH INKLUDERING 

Viktigt för att eliminera en viktig drivkraft för våldsbejakande grupper. Att verka för att alla kan känna 

tillhörighet är en stark skyddsfaktor i det förebyggande arbetet. För att detta ska lycka krävs både 

kunskap och samverkan.  
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HATBROTT FRÅN ETT VÄRMLANDSPERSPEKTIV 

Hatbrottsanmälningarna ökar i Sverige. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) var antalet polisanmälda 

hatbrott under 2015 högst hittills. Bara jämfört med året innan var ökningen 11 procent i hela riket 

och i Region Bergslagen, där polisområde Värmland ingår, var ökningen hela 18 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.  

 

OM AVSNITTET  
Varje år släpper Brå en rapport över hatbrottsanmälningar i Sverige. Tidigare var anmälningarna 

nedbrutna på länsnivå men i och med Polismyndighetens omorganisering är detta inte längre möjligt. 

Tidigare Polismyndigheten Värmland är nu polisområde Värmland och ingår i Region Bergslagen. 

Hatbrottsanmälningarna i Brås rapport är nedbrutna på regionnivå vilket gör att vi i denna rapport 

hanterar anmälningar som skett i polisområdena Värmland, Dalarna och Örebro som en helhet. Vi har 

dock kvar Värmlands egen statistik från åren 2013 och 2014. Detta avsnitt ger en övergripande 

situationsbeskrivning för Region Bergslagen när det gäller hatbrott. Hatbrottsstatistik från Brå diskuteras 

tillsammans med information från kontaktpersonen för hatbrottsfrågor på polisen i polisområde 

Värmland. Avsnittet syftar till att genom att övergripande behandla statistik introducera en bred 

diskussion i regionen för hur vi tillsammans kan vända trenden. 

 

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 uttryck7 som 

gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen har.8 

 
Brås statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv redovisar hatbrott med 
 
• främlingsfientliga/rasistiska – afrofobiska – antiromska,  
• antisemitiska,  
• islamofobiska, 
• kristofobiska och andra antireligiösa,  
• homofobiska, bifobiska och heterofobiska samt 
• 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 

                                                        
7 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. 
8 Brottsförebyggande Rådet (2015) – Hatbrott 2014 (Rapport 2015:13), s. 14-15.  
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 Hudfärg 

 Nationellt eller etniskt ursprung, 

 Trosbekännelse, 

 Sexuell läggning, 

 eller annan liknande omständighet.9 
 
Enligt brottsbalken avser hatbrott ”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 

(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 innebär 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.  

 

SKILLNAD PÅ HATBROTT OCH DISKRIMINERING 

Hatbrott är ett brott enligt brottsbalken där enskilda kan bli personligt ansvariga och dömda. 

Diskriminering regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) som verkar inom en rad samhällsområden 

såsom arbetslivet, utbildning och handel med varor och tjänster. 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 inte ses som hatbrott. Olaga diskriminering är när 

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

eller trosbekännelse och inte tillhandahåller verksamheten på samma villkor som för andra. Straffet för 

olaga diskriminering är böter 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.  

 

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 att 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.  

 

Det finns ingen samlad länsstrategi för just hatbrott i Värmland men vi kan ta avstamp från 

Värmlandsstrategin. 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.10 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. 

  

                                                        
9 Polisen (2016) – https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-hatbrott/ 
10 Region Värmland (2014) – Värmlandsstrategin 2014 – 2020, s. 5.  
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STATISTIK FRÅN BRÅ 
I följande tabeller är all statistik hämtad från Brå från åren 2013 till och med 2015. Tabellerna har gjorts 

om för att kunna fokusera på Region Bergslagen och riket som helhet. Dock har vi kvar statistiken för 

Värmland för åren 2013 och 2014. För utförligare information om hur statistiken tagits fram och så vidare 

hänvisas till Brå. 

 

Som tidigare nämnts har den geografiska indelningen av hatbrottsanmälningar förändrats från och med 

2015 års statistik. I och med Polismyndighetens omorganisering ingår nu polisområde Värmland i Region 

Bergslagen tillsammans med polisområdena Dalarna och Örebro.  Hatbrottsanmälningarna bryts inte ner 

på lägre nivå än regionnivån vilket innebär att anmälningarna nedan kan ha skett i hela Region 

Bergslagen. Vi har då valt att lägga till en kolumn med Region Bergslagens statistik från 2013 till 2014 och 

har då lagt ihop statistiken från de tre polisområdena för att kunna få en bild av utvecklingen inom 

regionen. 

 

Förklaring och förtydliganden om tabellerna återfinns sist i kapitlet.  

 

Statistik utifrån huvudbrottskategori 2013 - 2015 

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

skadegörelse.  

 

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och region där 

brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2015. 

Huvudbrottskategori  Region Bergslagen Hela riket** 

Våldsbrott* Antal 60 831 

 Per 100 000 7 8 

Olaga hot/ofredande Antal 221 3014 

 Per 100 000 26 31 

Ärekränkning Antal 60 896 

 Per 100 000 7 9 

Skadegörelse/klotter Antal 62 1054 

 Per 100 000 7 11 

Hets mot folkgrupp Antal 66 799 

 Per 100 000 8 8 

Olaga diskriminering Antal 6 135 

 Per 100 000 1 1 

Övriga brott Antal 12 255 

 Per 100 000 1 3 

Totalt Antal 488 6984 

 Per 100 000 58 71 

 

 
Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län och region 

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

Huvudbrottskategori  Värmland Region 

Bergslagen 

Hela riket** 

Våldsbrott* Antal 22 76 923 

 Per 100 000 8 9 10 

Olaga hot/ofredande Antal 52 184 2704 

 Per 100 000 19 22 28 
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Ärekränkning Antal 28 56 848 

 Per 100 000 10 6 9 

Skadegörelse/klotter Antal 14 40 685 

 Per 100 000 5 5 7 

Hets mot folkgrupp Antal 20 56 702 

 Per 100 000 7 7 7 

Olaga diskriminering Antal - x? 175 

 Per 100 000 - x? 2 

Övriga brott Antal x x? 233 

 Per 100 000 x x? 2 

Totalt Antal 141 412 6269 

 Per 100 000 51 51 65 

 
Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och region där 

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

Huvudbrottskategori  Värmland Region 

Bergslagen 

Hela riket** 

Våldsbrott* Antal 22 52 834 

 Per 100 000 8 6 9 

Olaga hot/ofredande Antal 53 191 2390 

 Per 100 000 19 23 25 

Ärekränkning Antal 18 67 777 

 Per 100 000 7 8 8 

Skadegörelse/klotter Antal x x? 538 

 Per 100 000 x x? 6 

Hets mot folkgrupp Antal 20 58 621 

 Per 100 000 7 7 6 

Olaga diskriminering Antal - 10 132 

 Per 100 000 - 1 1 

Övriga brott Antal x x? 217 

 Per 100 000 x x? 2 

Totalt Antal 122 378 5508 

 Per 100 000 45 49 57 
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Under 2015 anmäldes 488 hatbrott i Region Bergslagen vilket är en ökning jämfört med 2014 då 412 

anmälningar gjordes. Det är en ökning med dryga 18 procent och i hela riket var ökningen dryga 11 

procent.  Från 2013 till 2014 skedde också en ökning med 34 stycken anmälningar. Tittar vi på totalen så 

utgör anmälningarna i Region Bergslagen cirka 7 procent av hela rikets anmälningar. 

Hatbrottsanmälningar per 100 000 invånare ligger i Region Bergslagen lägre än riket i övrigt med sina 58 

anmälningar jämfört med rikets 71.  

 

Den vanligaste typen av brottskategori är olaga hot/ofredande, både i Region Bergslagen och i hela riket. 

Den typen av hatbrottsanmälningar står för mellan 45 till 51 procent av Region Bergslagens 

hatbrottsanmälningar från 2013 till och med 2015.  

 

Efter kategorin olaga hot/ofredande ser vi att kategorierna hets mot folkgrupp, våldsbrott, ärekränkning 
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samt skadegörelse/klotter ligger relativt jämnt på runt 60 anmälningar vardera.  

 

Brottskategorin skadegörelse/klotter är den kategori som andelsmässigt ökat mest mellan 2014 och 2015 

med 55 procent. Från 40 anmälda brott 2014 till 62 stycken 2015.  

 

Statistik utifrån hatbrottsmotiv 2013 - 2015 

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

läggning.  

 

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

100 000 invånare, år 2015. 

Hatbrottsmotiv  Region 

Bergslagen 

Hela riket** 

Främlingsfientliga/ Antal 327 4765 

rasistiska Per 100 000 39 49 

   varav  Afrofobiska* Antal 80 1074 

 Per 100 000 9 11 

   varav Antiromska*  Antal 12 239 

 Per 100 000 1 2 

Antisemitiska Antal 14 277 

 Per 100 000 2 3 

Islamofobiska Antal 32 558 

 Per 100 000 4 6 

Kristofobiska  Antal 22 388 

 Per 100 000 3 4 

Andra antireligiösa Antal 40 331 

Per 100 000 5 3 

Sexuell läggning Antal 44 602 

 Per 100 000 5 6 

Totalt Antal 488 6984 

 Per 100 000 58 71 

 

 

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län och region där brottsanmälan har 

registrerats, per 100 000 invånare, år 2014. 

Hatbrottsmotiv  Värmland Region 

Bergslagen 

Hela riket** 

Främlingsfientliga/ Antal 92 320 4314 

rasistiska Per 100 000 34 38 44 

   varav  Afrofobiska* Antal 26 80 1075 

 Per 100 000 9 10 11 

   varav Antiromska*  Antal - 10 287 

 Per 100 000 - 1 3 

Antisemitiska Antal x x? 267 

 Per 100 000 x x? 3 

Islamofobiska Antal 16 16? 492 

 Per 100 000 6 2? 5 

Kristofobiska och Antal 20 42 488 
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andra 

antireligiösa Per 100 000 7 5 5 

Sexuell läggning Antal 10 38 635 

 Per 100 000 4 5 7 

Totalt Antal 141 433 6269 

 Per 100 000 51 51 65 

 

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

100 000 invånare, år 2013. 

Hatbrottsmotiv  Värmland Region 

Bergslagen 

Hela riket** 

Främlingsfientliga/ Antal 93 298 3999 

rasistiska Per 100 000 34 36 42 

Antisemitiska    Antal - x? 217 

 Per 100 000 - x? 2 

Islamofobiska    Antal x 14? 323 

 Per 100 000 x 2? 3 

Kristofobiska och 

andra 

Antal x 10? 325 

antireligiösa Per 100 000 x 1? 3 

Sexuell läggning Antal 14 54 625 

 Per 100 000 5 6 7 

Hatbrott med 

högerextrema och 

nationalsocialistiska 

Antal 20 48 598 

symboler Per 100 000 7 6 6 

Totalt Antal 122 408 5508 

 Per 100 000 45 49 57 
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Den vanligaste typen av hatbrottsmotiv under alla år vi behandlar, i såväl Region Bergslagen som riket, är 

främlingsfientliga/rasistiska motiv. Den typen av hatbrottsmotiv fortsätter att öka något i Region 

Bergslagen från 320 anmälningar 2014 till 327 anmälningar 2015. 
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Det är värt att påpeka att i alla fall utom för hatbrottsmotivet ”andra antireligiösa” så ligger 

anmälningarna per 100 000 invånare för Region Bergslagen lägre än för hela riket. Om det är något 

positivt eller inte är svårt att vara säkert på då det skulle också kunna innebära att 

anmälningsbenägenheten är lägre i Regionen.  

 

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 och Region Bergslagen finns ingen hatbrottsgrupp som i Stockholm. Göteborg eller Malmö 

utan lokala kontaktpersoner, så kallade Lifa – Lokalt införandeansvariga, som samarbetar med en 

Regionalt införandeansvarig, så kallad Rifa. Kontaktpersonerna i regionen verkar inte bara som länk inom 

frågorna till övriga delar av Polismyndigheten utan även som ambassadör inom polisen i Region 

Bergslagen. Kontaktpersonerna får kompetensutveckling om frågorna och kan också ta 

hatbrottsgrupperna i storstäderna till hjälp. Nytt för Värmlands del är att en särskild person kommer sitta 

och kvalitetssäkra anmälningar som identifierats som hatbrott. Detta för att få en effektivare 

handläggning och förbättra systemet så att hatbrottsanmälningar tydligt kan prioriteras. Ytterligare 

nyheter på området för Polismyndigheten är att när en polis upprättar en polisanmälan med misstanke 

om hatbrott finns en särskilt pop-up-ruta i systemet som kommer med information om hatbrott för att 

öka kunskapen för att inte missa att ta upp hatbrottsmisstanken i anmälan.  

 

Känslan hos polisen är att hatbrotten ökar, som de också kan se utifrån statistiken från Brå där 

hatbrottsanmälningarna ökar. Polisen ser ökade motsättningar i samhället där bland annat vit makt-

gruppen NMR rör sig mer mot Värmland, något BFC också ser i sin statistik i denna rapport. I och med 

Sveriges och Värmlands ökade mottagande av asylsökande har det blossat upp hat och motsättningar på 

sina platser i länet. Det har också inkommit flertalet hatbrottsanmälningar på asylboenden. Lars 

Serenander understryker att polisen vill ha in anmälningar om hatbrott och tror att mörkertalet kan vara 

stort.  

 

Lars ser positivt på polisens omorganisering utifrån hatbrottsperspektivet. I och med att gränserna 

suddats ut kan det arbetas mer brett med hatbrottsfrågan, dels utifrån förebyggande synvinkel och dels 

utifrån det utredande perspektivet.  

 

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. Polisens egna 

kompetensutveckling är också viktig där det i december arrangeras en intern stor konferens inom polisen 

om just hatbrott. Det satsas mer på frågorna i polisutbildningen, att kunna ha på ”hatbrottsglasögonen” så 

att poliser som tar upp anmälningar kan upptäcka möjliga hatbrottsmotiv. En särskild del om hatbrott har 

också införts i den utbildning som personal på callcenter för 114 14 genomgår.  

 

Det behövs dock göras mer. Bättre system kan krävas för uppföljning och kvalitetsgranskning av 

hatbrottsdelen av en polisanmälan vilket är något som diskuteras inom polisen. Skolan är ett annat 

område polisen skulle vilja komma ut mer i men där tidsbrist är en utmaning. 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.  
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FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN 
I Värmland såsom i hela riket är den vanligaste brottskategorin för hatbrottsanmälningar olaga  

hot/ofredande och har varit så mellan 2013 till och med 2015. Under samma period är det vanligaste  

hatbrottsmotivet är främlingsfientliga/rasistiska 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. 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. Den brottstyp som ökat mest är skadegörelse/klotter med 

hatbrottsmotiv med hela 55 procent mellan 2014 till 2015. Det är viktigt att det förs en diskussion om hur 

kommuner och fastighetsägare med flera ska agera när sådant förekommer. Dock är det viktigt att kunna 

se helheten att hatbrottsproblematik grundar sig i ett 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 

Som Polismyndigheten 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 att arbeta med värderingar. Problematiken runt hatbrott är liknande den som för 

diskriminering vilken grundar sig i att människor inte anses lika värda. Värderingar om allas lika 

individuella rättigheter måste vi ständigt arbeta med och sprida. Det är ett ansvar som alla har och där vi 

alla människor måste fundera hur vi agerar mot andra.  

  
 
____________________________________________________________________________________________ 
Förklaring tabell: 

Internutredningar och anmälningar registrerade hos rikskriminalen och säkerhetspolisen ingår ej i 

länsredovisningen. Anmälningar med identifierade transfobiska motiv har exkluderats i länsredovisningen 

på grund av låga tal. 

x = färre än tio anmälningar. 

- = noll 

? = När vi tagit fram statistiken för Region Bergslagen för åren 2013 och 2014 har vi lagt ihop anmälningar 

från Värmland, Örebro samt Dalarna. I vissa fall har då ett visst hatbrottsmotiv eller huvudbrottskategori 

varit markerad med ett x för att indikera färre än tio anmälningar. Därför blir inte den sammanlagda siffran 

helt tillförlitlig då ett x kan vara 1 till och med 9 anmälningar.  

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

anmälningarna ingår även där. 
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** 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. 

Kommentar från BRÅ angående att hatbrottsmotivet hatbrott med högerextrema och  
nationalsocialistiska symboler tagits bort fr o m 2014 års statistik: Relevansen av den statistiken har 
diskuterats en längre tid på grund av stora svårigheter med att veta och förklara vad statistiken egentligen 
mäter. Den metod och den information som statistiken baseras på är helt enkelt för osäker för att tillåta 
slutsatser om gärningspersonens eventuella ideologiska tillhörighet. De identifierade händelserna ingår dock 
fortfarande, och har alltid ingått parallellt, i något av de så kallade motivkapitlen 
(främlingsfientliga/rasistiska, antisemitiska, islamofobiska, kristofobiska/antireligösa, homo-, bi- och 
heterofobiska samt transfobiska motiv). Den eventuella högerextrema kopplingen har enbart fungerat som 
en ytterligare, tyvärr osäker, variabel. 
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BAKGRUND 

Sedan 2013 har Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) 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; 

”våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema 

ideologiska åsikter och idéer.”11  

  

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

spektret det vill säga; vit makt-miljön, 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 av hot mot demokratin.  

 

Rapporten Hot mot demokratin i Värmland – Årsrapport 2016 presenterar därför olika händelser som kan 

ses som ett hot mot våra demokratiska värden. 

  

                                                        
11 Ur Samtalskompassen, 2015 

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