Hot mot demokratin i Värmland
Årsrapport 2020

Förord

N

är vi nu lämnat 2020 bakom oss kan vi se tillbaka på ett år som väldigt få vill återuppleva. Covid-19-pandemin
svepte in tidigt under året och har sedan dess dominerat det mesta av det som hänt.

Eftersom pandemin påverkat allt i vår omgivning så gäller detta såklart också våra arbetsområden. Vi har på flera
sätt tvingats anpassa oss efter nya förutsättningar, både rent praktiskt men också utifrån hur Corona påverkat de
frågor vi arbetat med.
Kopplat till den våldsbejakande extremismen har miljöerna på olika sätt använt sig av pandemin för att driva sina
frågor framåt. Inom vit makt-miljön har antisemitismen matats när judar gjorts till syndabockar för pandemin
medan den våldsbejakande islamistiska retoriken istället tar sin utgångspunkt i att det är Gud som straffar de
otrogna. Människors oro och osäkerhet om framtiden gynnar också populism och en svartvit samhällssyn.
Osäkerheten får konspirationsteorier att slå rot när människor samlas kring enkla svar på svåra frågor.
Från den värmländska horisonten har det varit ett år som ger anledning till viss oro inför framtiden. Tyvärr har den
sjunkande trenden för NMR:s aktiviteter i länet brutits och vi ser tecken på att den högerextrema miljön lyckats
genomföra en, för dem nödvändig, generationsväxling under året. Spridningen av hot och hat på nätet fortsätter
också vilket gör arbetet mot extremism både mer komplicerat men också mer angeläget.
Inom vårt andra huvudområde kopplat till antidiskriminering brukar vi presentera statistik över hatbrott där
motivet till brotten är rasistiska, antireligiösa, homofobiska och transfobiska. Pandemin tog mycket utrymme år
2020 men ett visst utrymme fick också de omfattande rörelserna mot rasism världen över. I hatbrottsstatistiken
framgår att hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund är det vanligaste motivet bakom hatbrott.
Antal anmälda hatbrott i Värmland ligger på nästan samma nivå som tidigare men med en, om än svagt,
uppåtgående kurva. Det finns en oro för att frågorna om mänskliga rättigheter ska få en tillbakagång i spåren av
pandemin och därför känns det extra viktigt att lyfta framstegen, när arbetet mot hat och hot och för lika
rättigheter kan komma att bli ännu mer angeläget.
När vi nu summerar 2020 och blickar framåt hoppas vi att vi åter kan samlas för att tillsammans driva arbetet för
våra mänskliga rättigheter, antidiskriminering och insatser mot våldsbejakande extremism framåt.
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Hans Olsson
Ordförande
Agera Värmland

Pernilla Boström
Vice ordförande
Agera Värmland

AGERA Värmland – Ett Värmland för alla
Säterivägen 7 I 653 41 Karlstad I 054-18 05 80 I info@ageravarmland.se I ageravarmland.se I facebook.com/ageravarmland

2

Innehållsförteckning
Sammanfattning............................................................................................................................... 4
Våldsbejakande extremism i Värmland ........................................................................................... 7
Vit makt-miljön i Värmland .......................................................................................................... 8
Autonoma miljön ....................................................................................................................... 18
Religiöst orienterad extremism i Värmland ............................................................................... 20
Ensamvargen/Den ensamagerande ........................................................................................... 22
Förslag för framtiden ................................................................................................................. 24
I huvudet på Jonas Trolle – Chef på Center mot Våldsbejakande Extremism ............................... 26
SuToHaMu – Sunne Torsby Hagfors och Munkfors förebygger tillsammans ................................ 28
Hatbrott.......................................................................................................................................... 30
Hatbrott i Värmland ................................................................................................................... 31
Intervju med samordnaren för hatbrott på Polisen i Värmland ................................................ 32
Skolundersökningen om brott (SUB) ......................................................................................... 33
Politikernas trygghetsundersökning (PTU) ................................................................................ 36
Nationella trygghetsundersökningen (NTU) .............................................................................. 39
Förslag för framtiden ................................................................................................................. 42
Källor .............................................................................................................................................. 43
Bilaga 1 - Lagrum ............................................................................................................................ 44

AGERA Värmland – Ett Värmland för alla
Säterivägen 7 I 653 41 Karlstad I 054-18 05 80 I info@ageravarmland.se I ageravarmland.se I facebook.com/ageravarmland

3

Sammanfattning
Våldsbejakande extremism
2020 utgjorde sista året av fem där Agera Värmland arbetat med våldsbejakande extremism i Värmland i en
projektbaserad verksamhet. Det innebär dock inte att vi kommer att dra ner på ambitionen – tvärtom. Strax före
årets slut fick vi ett positivt förhandsbesked från Center mot våldsbejakande extremism (CVE) om verksamhetsstöd
vilket innebär att vi på ett mer långsiktigt sätt kan fortsätta på den inslagna vägen. Trenden med sjunkande antal
aktiviteter från de våldsbejakande miljöerna i Värmland bröts under 2020. Dock kvarstår den bild vi kunnat se
under senare år där vit makt-miljön helt dominerar scenen i vår region.
I ett globalt perspektiv utgör fortfarande våldsbejakande islamism ett hot mot människors liv och hälsa. Detta har
under året varit särskilt tydligt i delar av Afrika. 2020 har också inneburit att Europa åter drabbats av dödligt våld
kopplat till militant islamism, då framförallt i Frankrike. För Sveriges del har 2020 inte medfört några attentat och
på det lokala planet i Värmland ser vi inga tecken alls på religiöst motiverad extremism. En bild som också delas av
säkerhetspolisen. Liksom den religiöst motiverade extremismen för den autonoma, vänsterextrema miljön en
mycket undanskymd tillvaro i Värmland – och i Sverige som helhet, även om några förberedelser till våldsbrott med
vänsterextremistiska kopplingar utretts av svensk polis under året. Kopplat till autonoma miljön finns dock en viss
oro att djurrättsfrågor och miljöfrågor kan leda till ökad aktivitet. Något som vi också ser inom den högerextrema
miljön där ekofascism är på frammarsch.
I den årliga rapporten ”Global Terrorism Index” kan man läsa att antalet terrordåd i världen totalt sett gått ner men
att andelen högerextrema dåd samtidigt ökat. Särskilt tydlig är den trenden om man enbart betraktar västvärlden
där masskjutningen i tyska Hanau i februari då en högerextrem gärningsman dödade tio personer sticker ut. Under
2020 har många säkerhetstjänster i väst, svenska SÄPO inkluderat, börjat ta de högerextrema hoten på allvar. Den
oroande utvecklingen i USA har medverkat till detta. För Värmlands del har vi haft fokus på högerextremism under
många år, 2020 utgör här inget undantag.
I statistikdelen konstaterar vi att den nedåtgående trenden i aktiviteter från NMR som vi sett sedan toppåret 2017
nu brutits. Vi kan också konstatera att framförallt att NMR lyckats med en generationsväxling i sina led. Något som i
sin tur ökar risken för ytterligare radikalisering bland yngre. Trenden med påverkan via nätet fortsätter också. Ofta
kan till synes oskyldiga spelsidor utgöra en plats där unga personer ”groomas” och utsätts för propaganda. Den
uttalade strategin med metapolitik som handlar om att sprida sina frågor bland annat genom internethumor, så
kallade memes, fortsätter också att vinna mark.
Sammanfattningsvis har 2020 bortsett från pandemin varit ett år som följer tidigare mönster även om den
nedåtgående trenden från NMR har brutits. Aktiviteterna i länet domineras helt av vit makt-miljön och vi har under
året inte sett några tecken som tyder på att det kommer att förändras. Glädjande är att kommunernas
förebyggande arbete fortsätter att utvecklas och kunskapen i länet ligger idag på en betydligt högre nivå än för
några år sedan. Detta i kombination med att Agera nu mer långsiktigt kan koncentrera sig på arbetet mot
våldsbejakande extremism lovar ändå gott för kommande år.
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Agera Värmlands förslag för framtiden gällande våldsbejakande extremism är följande:
Våldsbejakande extremism är global till sitt uttryck men lokal i handling, detta skapar behov av en väl fungerande
samordning och en gemensam målbild för alla som är berörda av frågan.

•

En väl sammanhållen strategi Lokalt – Regionalt – Nationellt

Under de fem år vi arbetat med regional samordning i länet har vi sett en rad fördelar med vårt sätt att möta
frågan. Två viktiga komponenter för att lyckas i arbetet kring våldsbejakande extremism är dels ett aktivt arbete
med lokala lägesbilder och dels en långsiktig och sammanhållen strategi. Genom vår regionala verksamhet har vi
inte bara stärkt och stöttat arbetet ute i kommunerna på ett resurseffektivt sätt utan också kunnat utgöra en
brygga mellan det lokala och det nationella perspektivet som ökat möjligheten att arbeta både långsiktigt och
metodiskt. Vi ser därför vikten av en fortsatt utveckling av arbetet med en väl sammanhållen strategi lokalt –
regionalt – nationellt.

•

En långsiktig och operativ samordning på regional nivå – i hela landet

Ambitionen i vårt projekt ”Samordning mot extremism” har hela tiden blickat framåt mot långsiktiga lösningar.
Vi ser tydliga behov av en stark regional aktör som gör det lättare att tillhandahålla närproducerad kunskap och
skräddarsydda lösningar för den lokala problembilden. Det är också viktigt att denna aktör kan arbeta operativt ute
i kommunerna för att på bästa sätt stödja det lokala arbetet. I och med det positiva besked om verksamhetsstöd vi
har fått från CVE inför 2021 har detta mål uppnåtts – för Värmlands del. Vårt förslag för framtiden blir därför att
höja ambitionsnivån och försöka sprida modellen även till andra delar av landet.

•

Helhetslösning till stöd för individer och anhöriga

Vid sidan av det förebyggande arbetet ute i våra kommuner är det viktigt att här och nu kunna erbjuda stöd i
vardagen för den som behöver. Ett väl utvecklat arbete kopplat till avhopp och stöd till anhöriga är därför
avgörande för att göra skillnad på riktigt. Kombinationen av snabba insatser, professionellt bemötande och
resursmässig uthållighet som inbegriper personal, kunskap och ekonomi gör att de flesta kommuner i landet kan ha
svårt att klara de utmaningar som stöd till närstående och avhoppararbete innebär. Vi ser därför att en gemensamt
organiserad avhopparverksamhet som gör att en kommun känner trygghet i att snabbt starta igång ett arbete när
behov uppstår är en viktig fråga för framtiden.

Hatbrott
Hatbrott är brott där motiven till brotten kan kopplas till hat, rädsla eller fientlighet gentemot viss sexuell läggning,
etnisk tillhörighet, könsidentitet, könsuttryck och religiös övertygelse.
Antal anmälda hatbrott i Värmland såg en liten ökning under 2020 jämfört med 2019, med ett par fler anmälda
hatbrott. I tidigare rapporter har vi lyft polisens arbete mot hatbrott och ett förslag för att stärka arbetet i
Värmland var bland annat att införa en demokrati- och hatbrottsgrupp för polisregion Bergslagen där Värmland
ingår tillsammans med Örebro och Dalarna. Det finns fortfarande inte en sådan formell grupp men positivt är att
samordningen av hatbrottsfrågorna kan sägas ha förstärkts genom att ett samordningsansvar tilldelats
förundersökningsledare ute i länen, förra året i Värmland.
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Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har släppt en studie över självrapporterad utsatthet för hatbrott i Nationella
trygghetsundersökningen (NTU), Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och Skolundersökningen om brott
(SUB). Resultaten från studierna kan enligt BRÅ inte jämföras med varandra men är viktiga för att fördjupa
kunskapen om förekomsten av hatbrott. NTU visade bland annat att vart femte rapporterat brott i undersökningen
var ett hatbrott.
Vissa gemensamma mönster går dock att se i undersökningarna och särskilt framträdande är de kring motivet
hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund, som är det vanligaste hatbrottsmotivet. Likt tidigare års undersökningar
är rasistiska hatbrott alltså det vanligaste.
När utsattheten delades upp utifrån svensk eller utländsk bakgrund var andelen som uppgav utsatthet för hatbrott
större bland utrikesfödda personer. Undersökningarna pekade också gemensamt på att det var vanligt att personer
som utsatts för hatbrott uppgav att det förekom mer än ett motiv till händelsen. När flera motiv uppgavs var det
vanligast att det var hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund och religionstillhörighet.
När det gäller utsatthet för hatbrott redovisat utifrån kön skiljer sig resultaten åt för de senaste år som
mätningarna gjorts i respektive undersökning. I PTU är det en större andel förtroendevalda kvinnor än män som
uppgav att de utsatts för hatbrott. Uppdelat på motiv var andelen kvinnor större för samtliga motiv. I SUB var det
en liten större del av tjejerna än killarna i årskurs 9 som uppgav att de utsatts vid senaste mätningen. Uppdelat på
hatbrottsmotiven var utsattheten i SUB större bland tjejerna än bland killarna gällande alla motiv förutom hudfärg,
nationalitet och etnisk bakgrund där flest andel utsatta var killar. Enligt NTU var andelen män som utsatts för brott
och som uppgav att det var ett hatbrott större än hos kvinnorna. Uppdelat på motiv var andelen kvinnor som
uppgav att de utsatts för hatbrott större än för män kopplat till alla motiv förutom hudfärg, nationalitet och etnisk
bakgrund, som i SUB.
Agera Värmlands förslag för framtiden gällande arbetet mot hatbrott är följande:

•

Ökad kunskap

Att fortsätta jobba med kunskap om hatbrott som ett förebyggande verktyg tror vi är en av de viktigaste
förebyggande insatserna. Vi tror att det behövs mer kunskaper om hatbrott i samhället i stort och i synnerhet bland
ungdomar som ofta befinner sig i sociala medier där hat och hot ökar. Även fördjupad kunskap om förekomsten av
hatbrott på olika områden är viktig. BRÅs hatbrottsstatistik redovisas inte längre länsvis vilket gör det svårare att få
en heltäckande bild av förekomsten av hatbrott.

•

Samverkan för en samlad bild

Vi ser att detta är ett område där samverkan mellan fler samhällsaktörer kan stärka arbetet mot hatbrott. En
tydligare dialog mellan det offentliga, civilsamhället och andra aktörer kan bidra med en samlad bild av perspektiv
och kunskaper i de olika leden som handlar om allt från bemötande, kunskapshöjande insatser, juridiska
bedömningar och stöd till brottsoffer.
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Våldsbejakande extremism i Värmland
Begreppet våldsbejakande extremism (VBE) handlar om individer och ideologier som förespråkar hot
och våld som medel för att förändra statsskicket.

Inledning
Under åren har vi fått lära oss att den extremistiska arenan traditionellt delas in i tre olika miljöer; vit makt-miljön,
den autonoma miljön och den religiöst orienterat extremistiska miljön. På senare tid har vi också vant oss att räkna
in ”den ensamagerande” som inte har en tydlig organisatorisk hemvist men som agerar med utgångspunkt i någon
av ovanstående ideologier. Under 2020 tillkom också djurrättsaktivism som egen kategori när Center mot
våldsbejakande extremism (CVE) valde att också lägga den till de övriga. Traditionellt har djurrättsfrågorna
betraktats ur ett vänsterautonomt perspektiv men under senare år har begreppet ”ekofascism” som berör samma
frågor men hör hemma inom den högerextrema sfären börjat synas allt oftare. Kopplingen mellan miljöfrågor och
rasideologi är dock inget nytt utan går att spåra tillbaka till 1930-talets Tyskland, bland annat genom begreppet
”Blut und Boden”, Blod och Jord.
Den traditionella indelningen med tre våldsbejakande miljöer med tydliga rågångar däremellan är med andra ord
inte lika tydlig idag. Liksom i samhällsdebatten i övrigt ökar komplexiteten när tillfälliga frågor och grupperingar
fångar vårt intresse. Grupper med otydliga ideologiska gränser men som ändå passar in på definitionen om
våldsbejakande extremism ser dagens ljus. Från USA ser vi exempelvis Boogaloo Bois som till stora delar passar in i
mallen för en våldsinriktad högerextrem organisation men som ändå lockar anhängare av en mängd olika
etniciteter. Accelerationismen som har som mål att med våld störa och slutligen störta samhället växte fram inom
den ultraradikala vänstern på 1970-talet men lockar idag framförallt personer från vit makt-miljön. Vi hittar också
idéer om accelerationism inom våldsbejakande islamism. Samma tendenser finns också bland
konspirationsteoretiker som hellre samlas kring enskilda frågor än en tydlig ideologi. Till och med extrema
nazistiska grupperingar som The Base och The Order ses hylla al-Qaida för deras, enligt dem framgångsrika
metoder.
I praktiken innebär inte detta någon stor skillnad för det vardagliga arbetet mot extremism mer än att nyttan med
att kategorisera en grupp eller individ som det ena eller det andra kan komma att få mindre betydelse i framtiden.
Trots den förändring av miljöerna som beskrivits ovan ser fortfarande de ideologiska huvudfårorna i stora drag ut
som tidigare varför vi fortsättningsvis ändå kommer att se på arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån de tre
stora miljöerna om än med lite mindre skygglappar än tidigare.

AGERA Värmland – Ett Värmland för alla
Säterivägen 7 I 653 41 Karlstad I 054-18 05 80 I info@ageravarmland.se I ageravarmland.se I facebook.com/ageravarmland

7

Vit makt-miljön i Värmland
Trenden med sjunkande antal aktiviteter från
NMR har i år brutits och vi kan konstatera en
markant ökning från föregående år. En av
anledningarna till denna ökning är att man
lyckats med en generationsväxling i leden där
några unga aktivister tagit taktpinnen.
Även om det är svårt att veta exakt så verkar
det ändå inte som att antalet aktivister ökat
nämnvärt. Det är också fel att dra långtgående
slutsatser utifrån det ökade antalet aktiviteter
då en övervägande del är utförda av några få
individer.

8

Att Värmland är viktig för rörelsen bekräftades i början av året när NMR arrangerade första upplagan av
”Kampdagarna” i Hagfors. Ett 80-tal nazister från hela landet, däribland stora delar av NMR:s riksledning samlades i
en bygdegård strax utanför Hagfors där riktlinjer för det kommande året drogs upp.

Bilder ovan från motstandsrorelsen.se
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Nordiska Motståndsrörelsen i Värmland 2020
Inrapporterade aktiviteter från Näste 5, medlemsgrupp 2
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Aktivitetsnivå sett över tid 2013 – 2020
Utvecklingen från 2013 visar en markant ökning av antalet aktiviteter med en topp 2017.
Siffrorna för 2020 visar att de senaste årens vikande trend i länet åter har vänt uppåt.

Utveckling över tid - NMR
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Aktivitetsslag
Merparten av de inrapporterade aktiviteterna rör främst uppsättning av klistermärken, affischer och utdelning av
flygblad. Nedan presenteras de aktivitetsslag som rapporterats in under 2020.

Aktivitetsslag NMR
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Propagandaspridning
Den stora övervägande delen av NMR:s verksamhet utgörs av propagandaspridning. Det handlar framför allt om att
nattetid dela ut flygblad i sitt närområde. Det kan också ta sig uttryck i uppsättning av affischer och
klistermärksuppsättning. Den mest synliga delen av rörelsens propagandaarbete utgörs av tillverkning och
uppsättning av banderoller som oftast ingår i nationella kampanjer men som också kan ha lokala budskap.
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Bilder från motstandsrorelsen.se
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Offentliga aktiviteter
En offentlig aktivitet handlar om att man (oanmält) ställer sig vid
platser där mycket folk passerar, exempelvis ett köpcentrum och
delar ut flygblad till förbipasserande. Detta har under 2020 bland
annat ägt rum i Filipstad och Kristinehamn där medlemmar från
Näste 5 (Värmland och Dalarna) deltagit i aktionerna.

12
Bild från motstandsrorelsen.se

Träning
God fysik och ett hälsosamt
leverne har alltmer kommit att
prägla NMR:s identitet. Som den
elitistiska organisation man är vill
man gärna visa upp bilden av en
sund själ i en sund kropp.
För att understryka detta har man
också fysiska krav för medlemskap.
Något som framgår i rörelsens
aktivisthandbok.
Under året har medlemsgrupp 2
regelbundet bedrivit
kampsportsträning i länet.
Träningen har för det mesta varit
förlagd till Karlstad där man under
söndagar utnyttjat gräsytorna vid
Borgmästarholmen.
När inomhussäsongen startade i november
Ur ”Handbok för aktivister i Nordiska motståndsrörelsen”
bokade en kvinnlig medlem upp
gymnastiksalen på Kroppkärrskolan för
organisationens kamsportsträningar. På bilder kan man se att de tränat med mittsar och sparring men även
knivträning har varit ett inslag i gruppens återkommande söndagsträningar.
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Att man inom NMR tränar med knivar är ett återkommande
moment och flera aktivister i Sverige har dömts för att just bära
kniv.
När det uppdagades att en medlem från NMR låg bakom
bokningarna av lokalen valde Karlstad kommun att säga upp de
resterande bokningstillfällena.
Nu behöver NMR se sig om efter andra lokaler eller återigen
bege sig utomhus för att hålla igång sin gruppträning som också
under 2021 är öppen även för icke organiserade nazister i
länet.
Bild från motstandsrorelsen.se

Sociala aktiviteter
Sociala aktiviteter har mer karaktären av medlemsträffar där man går utanför den rent ideologiska verksamheten.
Bland annat hölls en fiskekurs i Skattkärr och ett vildmarksläger i Munkfors.
Aktion
I Kristinehamn valde medlemmar från NMR att måla om en trappa som var målad i regnbågens färger. Detta ser
man som en aktion mot det man kallar för ”Homolobbyn”. Liknande aktioner har utförts av NMR runt om i hela
Sverige under flera års tid.

Nationaldagsfirande
Med inbjudna gäster från Näste 8 (bland annat Närke) arrangerade medlemsgrupp 2 nationaldagsfirande i Karlstad.
Som inbjuden talare fanns organisationens ledare Simon Lindberg som i sitt tal pratade om ”Vikten av Stolthet”.
Lokalen som användes hade bokats av samma person som låg bakom
bokningarna av
Kroppkärrskolan.
Lokalen som för
övrigt är en
samlingslokal i
hennes eget
bostadsområde,
vilken också använts
som träningslokal i
början av 2021 innan
även det kontraktet
sades upp.

Bild från motstandsrorelsen.se
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Jom Kippur
I samband med den judiska högtiden Jom Kippur sista helgen i september valde NMR att utföra en
landsomfattande antisemitisk aktion. I Norrköping ställde sig lokala NMR aktivister utanför synagogan och höll upp
affischer med antisemitiskt budskap. I Värmland satte medlemmar upp affischer och delade ut flygblad på flera håll
i Karlstadområdet.

14

Bild från motstandsrorelsen.se

Vandalisering av minnesplakett
Samma helg vandaliserades den minnesskylt som sattes upp för att berätta om de judiska flyktingar som kom till
Karlstad 1945. Detta gjordes genom att bryta bort själva textplattan som berättar om händelsen. På sociala medier
hyllades vandaliseringen av en lokal medlem av NMR.

Foton: NWT
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Kampdagarna i Hagfors
Första helgen i februari genomförde organisationen sina första så kallade ”kampdagar”. Ett 80-tal aktivister från
hela Sverige samlades i Bergsängs bygdegård i Hagfors som bokats under falska premisser av en lokal medlem i
NMR. Helgen i Hagfors bestod av föredrag, sjukvårdsutbildning, kampsportsträning, samt att spela spökboll.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilder från motstandsrorelsen.se

HAMMERSKINS/Crew 38
Hammerskins är en internationell vit makt-gruppering som startade i Dallas, Texas 1988. Verksamheten har ofta
handlat om produktion och spridning av vit makt-musik. Centrum för Hammerskins verksamhet i Sverige finns
sedan några år tillbaka i Deje där man hyr en gammal fabrikslokal. Under året har lokalen inte bara varit en
samlingsplats för gruppens egna medlemmar utan även för andra personer knutna till den rasideologiska miljön.
I lokalen kan man ta en öl eller kaffe eller bara umgås. Av och till arrangeras också musikkvällar och föreläsningar.
MMA
I höstas genomförde personer knutna till lokalen i Deje en kampsportsturnering som gick under namnet ”Holmgång
20”. Dagen inleddes med att Magnus Söderman från organisationen Det Fria Sverige höll vad han brukar kalla en
budkavle i lokalen innan turnering startade i en för ändamålet uppsatt kampsportsbur. Flera välkända personer
knutna till den radikalnationalistiska rörelsen fanns på plats för att slåss med varandra. Domare i ringen var en av
Hammerskins medlemmar. Tävlingar nära kopplade till Mixed Martial Arts, MMA, har blivit en internationell trend
inom vit makt-miljön med flera stora turneringar under 2020.
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Det fria Sverige
Det fria Sverige är en relativt ny organisation med bas i Älgarås men med
tydliga kopplingar till Värmland, närmare bestämt Deje. I Älgarås köpte man
för ett par år sedan sitt första ”Svenskarnas Hus”. Planen är att växa stort
som organisation och etablera flera ”Hus” runt om i landet. Fastigheterna
ska man ha som bas för sin verksamhet som bland annat går ut på att
arrangera familjedagar och högtidlighålla traditionella svenska högtider.
I Värmland har organisationen gjort sig känd för sitt motstånd mot det planerade
Moskébygget i Karlstad. Bland annat har man samlat in namnunderskrifter samt vid två tillfällen överklagat
kommunens beslut.
Motståndet mot moskén
Turerna kopplat till frågan om en ny moské i Karlstad har under fem år varit många. Det är framför allt de senaste
två åren som Det fria Sverige varit en aktiv part i motståndet mot en byggnation.
Redan 2015 visar Islamiska kulturföreningen upp sina planer på en moské på Rud i Karlstad och genast möter
föreningen motstånd både från politiker och människor i staden men många är också positiva till bygget.
Juni 2017 ligger frågan om detaljplan på
kommunfullmäktiges bord för beslut. Utanför
möteslokalen demonstrerar ett femtiotal personer, de
flesta med kopplingar till vit makt-miljön. Den person
som leder den stormning av lokalen som kommer att ske
under kvällen är samma person som några år senare är
med och bygger upp verksamheten i Deje och som sedan
får en position som medlemsansvarig i Det fria Sverige.
I juli 2020 godkänner stadsbyggnadsnämnden
Foto: privat
ansökningarna från Islamiska kulturföreningen och säger ja till bygglov. Redan några dagar
efter att bygglov upprättats överklagas detta av föreningen Det Fria Sverige. Föreningen åtar
sig att vara juridiskt ombud för boende på Rud. Argumentet man använder är att parkeringsfrågan inte är löst på
ett tillfredsställande sätt och att bygglovet ska dras tillbaka. Något som också sker när länsstyrelsen griper in och
underkänner bygglovet.
Ärendet hamnar nu återigen på stadsbyggnadskontorets bord som i november 2020 hittar en långsiktig lösning på
parkeringsproblemet. Den 20:e november överklagar återigen Det fria Sverige beslutet tillsammans med boende i
närområdet och precis som tidigare är det parkeringsfrågan man har som argument. Den här gången avslås dock
deras överklagan och bygglovet vinner laga kraft.
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Ekofascism
Under 2020 har begreppet ”ekofascism” nämnts allt oftare i media. Mycket på grund av ett rättsfall där två unga
killar åtalats för att ha tänt eld på en övergiven minkfarm. Bakom branden låg ekofascistiska motiv enligt åtalet.
Även om det är först på senare år begreppet
ekofascism myntats så är en vurm för miljö- och
djurrättsfrågor inget nytt inom nationalsocialismen.
Under nazisternas skräckvälde i Tyskland hade
bevarande av naturen en framträdande roll, något
man i sin tur hämtat från 1800-talets
nationalromantik och socialdarwinismens idéer om
den starkes rätt. Den så kallade Völkisch-rörelsen med
idén om en ras en jord från slutet av 1800-talet kom
att bli en stor inspirationskälla. Tankar om
”lebensraum”, eller livsrum, som handlade om att ge plats för den ariska rasen var i kombination med Himmlers
och Walter Darrés intresse för den odlade jorden med och formade den tyska ockupationen österut eftersom man
ville kontrollera de bördiga jordarna för det framtida tredje riket.
För ekofascisterna står naturen i kontrast till globaliseringen där invandring, befolkningstillväxt och rasblandning
utgör ett hot mot deras tankar om ”blut und boden” (blod och jord) som handlar om idén om en ren ras i en ren
natur. Nationalsocialismens intresse för naturen spelar också roll för var i landet man har sina starka fästen. Den
urbana människan anses dekadent och svag medan den som lever nära naturen är mer äkta. Betraktar man NMR:s
aktiviteter läggs ofta stort fokus på överlevnadsläger i vildmarken. Allt för att knyta människan närmare naturen.
Dessa aktiviteter passar också bra in i den machokultur som är en annan viktig del inom den nazistiska ideologin.
Det som talar emot en snabb spridning av ekofascism är att trots det stora intresset för en ren natur så har frågor
om klimatförnekelse en framskjuten position bland högerextrema grupper. Genom olika konspirationsteorier anser
man att klimatkrisen har en dold agenda som styrs av globala intressen och kan därför inte tas på allvar. Det går
dock att se en viss förskjutning i hur man förhåller sig till klimatkrisen och allt fler inom rörelsen börjar se hotet mot
miljön som ett reellt problem.
Att ekofascism ska betraktas som ett hot råder inga tvivel om. Det är inte bara en nedbränd minkfarm i Sölvesborg
som går att koppla till ideologin. Brenton Tarrant som mördade 51 människor i Christchurch 2019 och skjutningen i
El Paso samma år där Patrick Crusius dödade 22 människor angav båda i sina manifest att man hade ekofascistiska
motiv och att invandring är en del av problemet eftersom den tär på jordens resurser.
I Värmland har vi ännu inga våldsdåd eller annan brottslighet som går att koppla till ekofascism men retoriken finns
likaså hyllandet av naturen som en del av den nationalsocialistiska ideologi man bygger sin verksamhet på.
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Autonoma miljön
Inom den autonoma miljön, som även benämns som den vänsterextrema miljön, är kampen för det klasslösa
samhället en viktig drivkraft. Grupperna inom miljön är ofta antiparlamentariska, vilket innebär att man anser att
politiska förändringar skall beslutas direkt av folket istället för att avgöras och genomföras av politiska organ såsom
regering, riksdag och kommunfullmäktige.
I ett nutidshistoriskt perspektiv har den autonoma rörelsen ett våldsamt förflutet. Röda arméfraktionen med sitt
huvudsäte i dåvarande Västtyskland och röda brigaderna i Italien genomförde en rad blodiga terrordåd på 1970och 80-talet. Bland annat ambassadockupationen i Stockholm (Röda arméfraktionen -75) och mordet på Aldo Moro
i Rom (Röda Brigaderna -78). Rörelsen har också gjort sig känd för stora demonstrationer i samband med politiska
toppmöten. Demonstrationer som ofta urartar till upplopp och skadegörelse. Göteborgskravallerna 2001 är det
mest kända exemplet i Sverige. Senast man kunde se liknande protester var i samband med G20-mötet i Hamburg
2017. NMR:s demonstration i samband med bokmässan i september 2017 är den senaste (sista?) gången som stora
skaror från autonoma miljön i Sverige samlades i våldsamma motdemonstrationer.
Den autonoma miljön i Sverige och även globalt har de senaste åren förändrats kraftigt. Antalet våldsamma
aktioner har minskat och även antalet individer med en våldsbejakande agenda. I Sverige beror det delvis på att
många i ledande position greps och dömdes för brott de begått i samband med demonstrationer men också att
rörelsen idag delvis har ett annat fokus där våldet inte är lika framträdande som tidigare. I Säpos rapporter ser man
inte längre vänsterautonoma grupper som ett direkt hot mot rikets säkerhet. Däremot ses ensamagerande med
vänsterextrema motiv fortfarande som en risk om än i mindre omfattning än personer från den våldsbejakande
islamistiska miljön eller den högerextrema miljön. Stora svängningar är dock inte helt ovanligt inom den autonoma
miljön och enskilda frågor kan därför snabbt väcka motståndet till liv igen.
En sådan fråga är djurrättsfrågor som traditionellt har varit viktig inom den autonoma rörelsen. Tillsammans med
klimatfrågor kan den komma att utgöra en framtida konfliktyta. Under 2020 lyftes därför djurrättsfrågan i en
rapport från CVE som ett potentiellt hot och en fråga som bör betraktas som en egen kategori i arbetet mot VBE.

Utveckling under 2020
I likhet med tidigare år ser vi låg eller ingen egentlig aktivitet från den autonoma rörelsen i Värmland. Att helt
avskriva miljön vore dock felaktigt eftersom dess lösa struktur gör att en brännande fråga snabbt kan leda till att
lokala aktivistgrupper bildas.
Liksom övriga miljöer utgår mycket av det arbete som idag bedrivs av autonoma rörelsen från internet. Det kan
exempelvis handla om att de hänger ut medlemmar ur NMR med namn och adress på sin hemsida för att på så vis
provocera fram attacker mot dessa.
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Ett av dessa avslöjanden under året handlar om tre värmländska medlemmar i NMR som visades upp på AFA:s
hemsida under december. Detta visar att även om det inte finns en aktiv grupp i länet så riktas ändå blickarna mot
Värmland av och till.

Huvudaktör
Antifascistisk aktion (AFA)
Kännetecknande för autonoma rörelser är det ledarlösa motståndets taktik. Av den
anledningen är grupperna inom miljön relativt löst sammanhållna och varierar
över tid. AFA är i stort sett den enda grupperingen som funnits över tid och som
har en internationell spridning. I sin programförklaring gör de tydligt att fascism
kan och ska bekämpas med alla till buds stående medel. Något som även
inbegriper våld när de anser att det är nödvändigt. De är också antidemokrater
eftersom de inte tycker att dagens riksdag och regering klarar att hantera de
utmaningar Sverige står inför.
I Värmland fanns under 2020 inga kända aktivister som går att koppla till rörelsen. AFA har ändå visat ett visst
intresse för länet genom sin kartläggning av värmländska nazister.
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Religiöst orienterad extremism i Värmland
I Ageras uppdrag ingår att följa utvecklingen av miljöer kopplade till VBE. När det handlar om NMR eller
AFA är detta relativt enkelt eftersom de är förhållandevis öppna med sin verksamhet. Att kartlägga
religiös extremism är betydligt svårare eftersom man inte på samma sätt berättar om sin verksamhet.
Tack vare goda samarbeten och ett brett kontaktnät kan vi ändå skapa en bild av läget i Värmland.
Under senare år har uppmärksamheten kopplad till religiöst orienterad extremism nästan uteslutande kommit att
handla om den våldsbejakande islamistiska extremismen efter en rad blodiga attacker inte minst i Europa där
Daesh (IS) tagit på sig ansvaret. I mellanöstern tvingades dock gruppen under 2019 ge upp sina sista fästen men
under 2020 har grupper kopplade till våldsbejakande islamism tydligt visat att man ännu utgör ett hot mot länders
säkerhet. Framförallt i östra Afrika som varit svårt drabbat. Under 2020 har den religiöst motiverade terrorn också
återvänt till Europa med flera dödliga terrordåd, bland annat i Frankrike och Österrike.
Även om den militära och digitala kapaciteten reducerats så finns fortfarande ideologin kvar, så även ideologerna.
Det finns därför all anledning att fortsatt ha en hög beredskap inför vad framförallt ensamagerande inom miljön
kan åstadkomma.
Liksom tidigare år är Värmland förskonat från problem som går att koppla till religiöst orienterad extremism. Den
sammanvägda bilden i länet gör att det heller inte finns anledning att tro att läget kommer att förändras. En
uppfattning som också delas av Säkerhetspolisen. Det är svårt att veta exakt varför det ser ut så i länet men
befolkningsstruktur och ett väl fungerande förebyggande arbete är förmodligen faktorer som har en positiv
inverkan.

Organisationer/grupper
Den religiösa extremismen i Sverige skiljer ut sig från de övriga miljöerna utifrån hur deras anhängare är
organiserade. Här går det inte att följa grupper på samma sätt som för vit makt-miljön eller den autonoma miljön.
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 finns ett stort antal terrorstämplade grupper. Bland de mer kända finner vi al Qaida, Daesh (IS), Boko
Haram samt al-Shabaab. Några av dessa har dessutom förgreningar i Sverige.
•

al-Qaida är en militant sunnitisk grupp som grundades 1988 av bland annat Usama bin Ladin under kriget i
Afghanistan. al-Qaida har sin religiösa grund i Wahhabismen och är den gruppering som både ID/Daesh
och Jabhat Fateh al-Sham vuxit fram ur. Under senare år har dock gruppen minskat i betydelse, även om
en viss återhämtning skett de senaste två åren. Rykten från november 2020 gör dock gällande att
organisationens ledare Ayman al-Zawahiri som på senare år lidit av hjärtproblem ska vara död.

•

Islamiska Staten numer ofta 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 helt tappat
kontrollen över sitt territorium. I slutet av 2019 dödades flera toppnamn, bland annat ledaren Abu Bakr alBaghdadi. Efterträdare till Baghdadi är Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi. Under 2020 har
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en rad terrordåd genomförts där Daesh tagit på sig ansvaret och det går att se tecken på en viss
återhämtning av gruppens militära förmåga.
•

•

al-Shabaab bildades 2006 av en utbrytargrupp ur de Islamiska domstolarna i Mogadishu, och bestod
ursprungligen av ungdomar som krigat vid fronten under inbördeskriget i Somalia. Organisationen, som är
terrorstämplad, kontrollerar i dagsläget delar av Somalia och har som mål att driva bort de etiopiska
styrkor som uppehåller sig landet, samt att införa sharialagar.
Boko Haram bildades i Nigeria 2002 av Muhammad Yusuf, och är sedan 2009 klassad som en beväpnad
Jihadistisk grupp. Man motsätter sig vad man kallar ”västerländsk omoral”, särskilt inom sexualitetens
område. Nigerias omfattande korruption och kriminalitet ses som en effekt av västerländskt inflytande och
av icke-islamsk utbildning.
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Ensamvargen/Den ensamagerande
När Säkerhetspolisen gör sina hot och riskanalyser kopplat till våldsbejakande extremism är det den
ensamagerande gärningsmannen med Islamistiska eller radikalnationalistiska motiv som anses utgöra
den största risken.
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Från vänster till höger; Anton Lundin Pettersson, Anders Bering Breivik, Rakhmat Akilov

Kriterier för Ensamagerande
Begreppet ensamagerande dyker allt oftare upp i samband med hot och riskbedömningar i samband med
våldsbejakande extremism. Under den senaste tioårsperioden har också den typen av terrordåd blivit allt vanligare.
Men vem är den ensamagerande och är han (män dominerar nästan helt) i realiteten ensam?
Ett av kriterierna för den ensamagerande är att personen saknar organisatorisk hemvist och oftast agerar ensam i
de fall när våldshandlingar utförs men att betrakta hen som ensam är att dra felaktiga slutsatser. Oftast finner
dessa personer sin näring och sitt sociala sammanhang på internets hatsidor och extrema sajter. När det görs
personutredningar efter en attack blir det ofta tydligt att det finns en ideologisk tillhörighet som ligger till grund för
handlingen. Det är heller inte ovanligt att en grupp tar på sig ansvaret för attacker genomförda av ensamma
gärningsmän för att på så vis trigga fler att agera. IS/Daesh har haft detta som en uttalad strategi sedan hösten
2014.
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Vem är den ensamagerande gärningspersonen?
Det är naturligtvis omöjligt att helt svara på den frågan men kunskapen ökar hela tiden och utifrån det som är känt
går det att skönja vissa personlighetsdrag:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Kraftig överrepresentation av män, från 20
• Personen är fristående från en organisation
upp till 35 år
och agerar inte på uppdrag av någon annan
Radikaliseringen sker oftast via internet
än sig själv
som bidrar till att skapa en ”ekokammare”
•
Dådet är i förväg planerat till skillnad mot
med en förvrängd världsbild
t.ex. ett vansinnesdåd som plötsligt kan
Gärningspersoner med religiösa motiv har
inträffa
oftare en eftergymnasial utbildning än
• Motivet till dådet grundas ofta i ideologi
högernationalister som ofta är lågutbildade
eller religion och handlar inte om
Lever isolerat, ofta med sociala svårigheter
egenintresse eller materiell vinning
och/eller psykisk ohälsa
Stark känsla av motvilja som grundar sig i
upplevda orättvisor
Saknar många gånger fast arbete, vanligt med ett kriminellt förflutet
Svår att förutsäga. En bred bild viktig för att kunna identifieras i tid
Ofta en långdragen radikaliseringsprocess som ökar mot slutet
Ett dåd utlöses ofta av en akut personlig händelse/kris

Den ensamagerande är ofta osynlig för omgivningen innan
ett attentat inträffar. Medan det efteråt nästan alltid finns
indikatorer och varningstecken som visar att allt inte stod
rätt till. Det som gör arbetet med ensamagerande så
utmanande är att de tecken som upptäcks i efterhand är
näst intill omöjliga att tyda utan den facit som attentatet
innebär.
Det är därför viktigt att det finns ett väl utvecklat tidigt
förebyggande arbete i skolan, på fritidsgårdar och i
föreningslivet så att man kan fånga in och skapa
meningsfull sysselsättning innan en radikaliseringsprocess
tar sin början.
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Förslag för framtiden
Sedan 2015 har Agera Värmland i projektform arbetat med att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism i
Värmland. 2020 utgör en slutpunkt för projektet ”Samordning mot extremism” men också en startpunkt för ett
långsiktigt arbete på samma tema. Med start i januari 2021 har Agera beviljats verksamhetsstöd för att fortsätta på
den inslagna vägen. Ett besked som skapar goda förutsättningar för det framtida arbetet.
Det vardagliga arbetet mot våldsbejakande extremism (VBE) består i huvudsak av två delar. Dels det (mycket
viktiga) långsiktigt förebyggande arbetet som stärker det demokratiska samhället och förhindrar att människor
radikaliseras och lockas in i våldsbejakande grupper. Dels arbetet av mer akut karaktär när problem uppstår på
exempelvis en skola eller socialtjänst med koppling till våldsbejakande extremism. I båda fallen är god kunskap och
väl uppbyggda strukturer en viktig beståndsdel.
•

Jämfört med när vi påbörjade arbetet 2015 ser vi idag en positiv utveckling ute i våra kommuner.
Kunskapen kring VBE-frågan är idag mycket högre och det finns upparbetade rutiner för hur man ska agera
om och när problem uppstår. Frågan kring extremism finns också allt oftare med i kommunens
systematiska säkerhetsarbete och i de lokala lägesrapporterna.

•

För att enskilda kommuner, särskilt små och medelstora, ska ha möjlighet att bedriva ett effektivt arbete
mot extremism är ett väl fungerande arbete på regional nivå närmast en förutsättning. Med regional
samordning skapas närproducerad kunskap som blir en tillgång i det lokala arbetet. Den regionala nivån är
också ett resurseffektivt sätt att möta de utmaningar VBE för med sig.

•

Slutligen behövs en stark nationell nivå som kan hantera de övergripande kontakterna med politiken,
myndigheter, forskningsvärlden och inte minst civilsamhället. Det är också viktigt att den nationella
samordningen har ett väl fungerande samarbete med de regionala och lokala nivåerna.

Även om förebyggande arbete alltid är att föredra måste det också finnas väl utvecklade arbetssätt att hantera de
faktiska problem som kan uppstå. En viktig fråga inför framtiden är därför att få till stånd en fungerande
avhopparverksamhet som på ett tydligt sätt kan stötta kommunernas socialtjänster. Eftersom detta arbete oftast
ses som en sällanhändelse går det inte att kräva att varje enskild kommun har rutiner att hantera den
problematiken själva. Att medverka till ett nationellt avhopparprogram som även kan ge stöd till anhöriga med
närstående inom våldsbejakande grupper blir därför en viktig del i Ageras långsiktiga arbete.

Agera Värmland ser följande behov för framtiden:
Formuleringen av behov för framtiden utgår till stor del från de kunskaper vi fått till oss under vårt nära arbete med
Värmlands kommuner den senaste femårsperioden. De framgångsfaktorer vi identifierat handlar om ett
lösningsfokuserat arbete, både tvärpolitiskt och tvärsektoriellt som syftar till att identifiera en gemensam målbild.

•

En väl sammanhållen strategi Lokalt – Regionalt – Nationellt

Under de fem år vi arbetat med regional samordning i länet har vi sett en rad fördelar med vårt sätt att möta
frågan. Två viktiga komponenter för att lyckas i arbetet kring våldsbejakande extremism är dels ett aktivt arbete
med lokala lägesbilder och dels en långsiktig och sammanhållen strategi.
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Genom vår regionala verksamhet har vi inte bara kunnat stärka och stötta arbetet ute i kommunerna på ett
resurseffektivt sätt utan också utgjort en brygga mellan det lokala och det nationella perspektivet som ökat
möjligheten att arbeta både långsiktigt och metodiskt.
Vi ser därför vikten av en fortsatt utveckling av arbetet med en väl sammanhållen strategi lokalt – regionalt –
nationellt.

•

En långsiktig och operativ samordning på regional nivå – I hela landet

Ambitionen i vårt projekt ”Samordning mot extremism” har hela tiden blickat framåt mot långsiktiga lösningar.
Vi ser tydliga behov av en stark regional aktör som gör det lättare att tillhandahålla närproducerad kunskap och
skräddarsydda lösningar för den lokala problembilden. Det är också viktigt att denna aktör kan arbeta operativt ute
i kommunerna för att på bästa sätt stödja det lokala arbetet. I och med det positiva besked om verksamhetsstöd vi
har fått från CVE inför 2021 har detta mål uppnåtts – för Värmlands del. Vårt förslag för framtiden blir därför att
höja ambitionsnivån och försöka sprida modellen även till andra delar av landet.

•

Helhetslösning till stöd för individer och anhöriga

Vid sidan av det förebyggande arbetet ute i våra kommuner är det viktigt att här och nu kunna erbjuda stöd i
vardagen för den som behöver. Ett väl utvecklat arbete kopplat till avhopp och stöd till anhöriga är därför
avgörande för att göra skillnad på riktigt. Kombinationen av snabba insatser, professionellt bemötande och
resursmässig uthållighet som inbegriper personal, kunskap och ekonomi gör att de flesta kommuner i landet kan ha
svårt att klara de utmaningar som stöd till närstående och avhoppararbete innebär. Vi ser därför att en gemensamt
organiserad avhopparverksamhet som gör att en kommun känner trygghet i att snabbt starta igång ett arbete när
behov uppstår är en viktig fråga för framtiden.

AGERA Värmland – Ett Värmland för alla
Säterivägen 7 I 653 41 Karlstad I 054-18 05 80 I info@ageravarmland.se I ageravarmland.se I facebook.com/ageravarmland

25

I huvudet på Jonas Trolle – Chef på Center mot
Våldsbejakande Extremism
Agera Värmland har intervjuat Jonas Trolle, chef på
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) om hans
syn på våldsbejakande extremism idag och i den nära
framtiden. CVE är ett nationellt organ under
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som ska jobba
strategiskt och samordnande för att stärka och
utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism i landet. Trolle själv har lång erfarenhet
inom polisen och har bland tidigare annat jobbat mot
människohandel.

26

Foto

Covid-19 pandemins påverkan på extremism
Foto: DN
Jonas Trolle menar att de värsta farhågorna om vad pandemin och det ökade hemarbetet
skulle innebära inte verkar ha infriats.
- Jag tycker inte att konspirationsteorierna om pandemin har fått fäste på det sättet vi va oroliga för skulle inträffa.
Han menar att religiöst motiverad extremism alltjämt har högst farograd men högerextremismen utgör ett lika
stort hot.
Han lyfter också den nyligen uppmärksammade spridningen av djur- och miljörättsidéer inom högerextrema
kretsar, kallat ekofascism.
- Vi behöver också ge akt och vara uppmärksamma på att personer som har extremistiska åsikter uppenbart har ett
smörgåsbord av ideologier och rörelser att plocka från, anser Trolle.
Den mer gränsöverskridande internetmiljön kan påverka hur ideologier sprids och blandas och det menar Trolle att
man behöver försöka ha mer koll på.
- Det går inte idag att låta nätet och onlinekulturen bli lite oberörbar någonstans där borta i periferin. Vi måste
arbeta för en praktik där det här blir enklare att hantera.
Hur pandemin påverkat radikalisering är svårt att avgöra. Han anser att det inte har förändrats märkbart över tid
men att det kan vara svårt att avgöra.
- Men samtidigt ska vi ju inte bagatellisera det där för folk är ju hemma nu och vad vet vi egentligen?
Han vill dock poängtera att det inte är olagligt att uttrycka extrema åsikter och även om diskursen kan verka väldigt
hotfull är det väldigt få som går från ord till handling.
Framtida utmaningar
På frågan vilka framtida utmaningar samhället står inför uppmärksammade Trolle det ledarlösa motståndet. Han
menar att våldsbejakande extremister ofta inte längre tillhör en specifik organisation utan agerar på eget bevåg.
- Det är inte som det va tidigare att det fanns en terrororganisation med ett namn och ett ”medlemskort” på något
vis.
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De väljer och vrakar mellan mängder av olika frågor och plockar ut de som de själva anser viktiga, vilket gör
situationen mindre förutsägbar, enligt Jonas Trolle.
Informationshastigheten kan vara en stor utmaning även framöver för de som vill motverka våldsbejakande
extremism. Etablerade narrativ och ”sanningar” är svåra att bryta ner och det är viktigt att kunna förstå vad som
sker för att servera motbudskap och ta en debatt.
- Det är också en stor utmaning och där har sådana som vi och Agera en stor roll att fylla i syfte att bistå och
underlätta för människor att förstå, menar Trolle.
Jonas Trolle lyfter hur det kan vara svårt att skapa sig en god lägesbild i mindre kommuner där tjänstepersonerna är
mindre nischade och sitter på många olika uppdrag. Han menar att CVE har som mål framåt att prioritera stöd till
mindre samhällen för att de ska ha bättre möjlighet att rikta resurser dit det är nödvändigt på ett effektivare sätt.
Samhällets ansvar
Samhällsdebatten kan också innebära ett problem eftersom samtalsklimatet kan bidra till att trycka ut extremister
på kanterna.
- Där har också politikerna ett stort ansvar i hur man för sin retorik och vilka budskap man sänder.
Jonas Trolle påpekar hur icke-extremistiska krafter kan ge dragkraft och blåsa under extremism och exemplifierar
det med hur ”vanliga republikaner” demonstrerade i Washington och samtidigt bidrog till att människor bröt sig in i
kongressen med målet att störta de demokratiskt valda ledarna.
Att jobba med att få människor att lämna en våldsbejakande organisation är en viktig fråga men också en stor
utmaning. Trolle menar att det ofta är ansträngande att vara extremist då man blir ansatt av omvärlden och ses
som en person med avskyvärda åsikter. Samtidigt är det väldigt svårt att ändra uppfattning.
- Det emot extremismens natur att börja se världen som mer än bara svart och vitt. Börjar man vackla i det då är
det ju extremt svårt att ta sig ur en sån organisation och också sedan försöka komma tillbaks.
Det kan vara väldigt svårt att backa från extrema åsikter och det krävs en stor förståelse och välvilja från att
samhället och personer runtomkring den som vill hoppa av för att personen ska kunna börja återintegreras.
Positivt från 2020
För det första menar Jonas Trolle att det digitala arbetet på CVE har fungerat var en positiv upplevelse med 2020.
Även om det kan innebära en utmaning har det i flera fall även varit positivt då man har kunnat nå ut till fler via
exempelvis digitala konferenser än vad man kan vid fysiska, och minskade restider innebär också ökad tid till andra
uppdrag.
Han lyfter också återvändarfrågan som något som utvecklats positivt. Ganska nyligen var det en fråga som stod
högt på agendan och det framställdes som samhället stod oförberedda men det menar Trolle var felaktigt.
- Jag vill påstå att samhället har en bra beredskap och en bra koll i den frågan, och det finns goda förutsättningar
att kunna jobba med lagföring mot de här personerna och arbeta framgångsrikt också med tanke på brottsoffers
upprättelse och barnens situation, alltså de barn som inte frivilligt har valt att hänga på i det här.
Han ser det som positivt att myndigheter har tagit fram en modell för mottagandet som visar krafttag mot det han
anser är oacceptabelt beteende, där hög repressivitet och möjlighet att lagföra brott är centrala.
Intervjuare: Hanna Finell, praktikant Försvarshögskolan
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SuToHaMu – Sunne Torsby Hagfors och Munkfors
förebygger tillsammans
Värmland ser ut som de flesta län i Sverige – en löst sammanhållen grupp av små till möjligen medelstora
kommuner. Medelkommunen i Sverige har ett befolkningstal på cirka 35 000 invånare medan mediankommunen
ligger på 16 000 för riket i sin helhet. De krav som ställs på en kommun är höga och inte minst det förebyggande
arbete kan vara svårt för små enheter att klara på egen hand.
Sunne, Torsby Hagfors och Munkfors som tillsammans utgör SuToHaMu har agerat på problemen och genom ett
formaliserat samarbete har man kunnat stärka sitt förebyggande arbete på ett sätt som maximerar den lilla
kommunens möjligheter.
För att bygga ett motståndskraftigt samhälle där
våldsbejakande extremism inte utgör ett hot mot vår
demokrati krävs en rad insatser utförda av olika aktörer.
Detta kan handla om direkta åtgärder mot en identifierad
problematik men även förebyggande arbete på olika nivåer
i syfte att öka trygghet och inkludering.
Ett lokalsamhälle kan på kort tid drabbas hårt om
våldsbejakande grupper etablerar sig på orten.
Mycket tid, kraft och resurser går åt att förhindra
ytterligare nyrekrytering och att få redan aktiva att lämna
miljön bakom sig.
Med tidigt förebyggande arbete kan många av dessa
problem stoppas i sin linda. Ett arbete med fokus på
öppenhet, trygga miljöer och ett inkluderande
förhållningssätt skapar inte bara ökad trivsel utan det
stärker också samhörigheten och minskar utrymmet för
missnöjesyttringar i form av extremism.
Våldsbejakande grupper trivs helt enkelt dåligt i ett öppet
samhälle.
Utsatthet för våldsbejakande extremism följer sällan
storlek på kommun. När det handlar om exempelvis vit
makt-miljön är det till och med så att en liten kommun kan
vara mer drabbad samtidigt som resurser, både personella
som ekonomiska är mer begränsade.
För att ändå lyckas kommer här den lilla kommunens stora fördelar i form av idérikedom och korta beslutsvägar väl
till pass. Något som Agera Värmland tagit fasta på när vi valt att följa Sutohamu-samarbetet i norra Värmland.
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SuToHaMu – en nod för Agera Värmlands samarbetsmodell
I de norra länsdelarna i Värmland har man sedan många år
tradition av att samarbeta inom en rad olika områden, inte minst
när det kommer till förebyggande arbete. Redan på 80-talet
myntades uttrycket SuToHaMu som står för Sunne, Torsby,
Hagfors och Munkfors när skolorna och kommunernas ANDTförebyggande arbete började med gemensamma
ungdomsdiscon. 4 ggr/termin arrangerades musikkvällar och
man turades om att arrangera. Från de övriga kommunerna inom
samarbetet bussades ungdomar till danserna. Snabbt blev detta
populärt och så många som 700 unga kunde samlas på dessa
drogfria arrangemang som sköttes gemensamt av skolan,
fritidsgårdarna och socialtjänsten i nära samarbete med polisen.
Även om ungdomsdanserna sedan några år ligger nere har det inte inneburit slutet för SuToHaMu-samarbetet. När
Länsstyrelsen fick ett regionalt samordningsuppdrag för ANDT-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)
blev det en naturlig del av Sutohamu-samarbetet och den regionala samordnaren på Länsstyrelsen fick en viktig
roll. När sedan uppdraget hos länsstyrelsen utvidgades till att också innefatta det brottsförebyggande arbetet var
det naturligt att även de frågorna inkluderades i samarbetsmodellen.
Agera Värmland som sedan 2015 arbetat med ett
samordningsuppdrag kring frågor kopplade till våldsbejakande
extremism och som möjliggjorts via projektstöd från MUCF är
numer också en del av samarbetet och ansvarar för att förmedla
lägesbilder och bidra med sin kunskap kring frågor kopplade till
våldsbejakande extremism.
Detta innebär att Sutohamu-kommunerna Sunne, Torsby,
Hagfors och Munkfors nu har ett gemensamt förebyggande
arbete som täcker in hela den förebyggande paletten i en och
samma verksamhet.
Sutohamu-samarbetet är inte bara ett samarbete mellan flera
kommuner utan det finns också en tydlig inre struktur i varje
kommun som inbegriper flera olika sektorer som regelbundet
samlas i lokala trygghetsråd. Övergripande finns också en
styrgrupp där både den politiska ledningen och kommunchefer
ingår. En lösning som skapar korta beslutsvägar och snabb
informationsspridning både mellan deltagande kommuner som
inom desamma. Dessutom utgörs norra Värmland av ett och
samma lokalpolisområde vilket gör att kommunpolisen är en
naturlig del av samarbetet.
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Hatbrott
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) publicerar vartannat år statistik över anmälda hatbrott. Mellanliggande
år publiceras fördjupade statistiska studier över självrapporterad utsatthet för hatbrott i olika
målgrupper. Den senaste rapporten bygger på nationella trygghetsundersökningen (NTU), Politikernas
trygghetsundersökning (PTU) och Skolundersökningen om brott (SUB). Rapporten lyfter bland annat att
var femte person som utsatts för brott uppgav att det var ett hatbrott. För hatbrottsanmälningarna i
Värmland ser vi en liten ökning jämfört med tidigare år.

Inledning
Hatbrott, där motiven till brotten kan kopplas till hat eller rädsla för sexuell läggning, etnisk tillhörighet,
könsidentitet, könsuttryck och religiös övertygelse, är ett hot mot demokratin och mot våra grundläggande
rättigheter.
I detta avsnitt redovisas BRÅs sammanställda statistik över självrapporterad utsatthet för hatbrott som
publicerades i slutet av 2020.1 Sammantaget är det siffror från 2013–2019 som inte tidigare redovisats och som
bygger på NTU, PTU och SUB.
Vi har i tidigare rapporter lyft att en demokrati-och hatbrottsgrupp är ett utvecklingsområde för polisregion
Bergslagen där Värmland, Dalarna och Örebro ingår. Det finns utpekade utredare och även förundersökningsledare
i alla tre län i polisregionen som arbetar med att utreda dessa brott. Även om Bergslagen fortfarande inte har en
demokrati-och hatbrottsgrupp så har arbetet mot hatbrott förstärkts på andra vis under förra året. En
förundersökningsledare med samordnande uppdrag inom hatbrott tillsattes hos Polisen i Värmland vilket uppges
ha skapat bättre förutsättningar för arbetet mot hatbrott. Vi har varit i kontakt med Polisen för att få veta lite mer
om arbetet. Läs intervjun med samordnaren för hatbrott i Värmland längre ned.

Om hatbrott
En enhetlig definition av hatbrott saknas, såväl internationellt som nationellt. BRÅ använder följande 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 uttryck 1 som
gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen har. 1
BRÅs tidigare statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv redovisar hatbrott med
•
•
•

främlingsfientliga/rasistiska – afrofobiska – antiromska
antisemitiska
islamofobiska

1

Brottsförebyggande rådet (2020) Självrapporterad utsatthet för hatbrott, Analys utifrån Nationella
trygghetsundersökningen, Politikernas trygghetsundersökning och Skolundersökningen om brott. Rapport 2020:14
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•
•
•
•

kristofobiska
andra antireligiösa
homofobiska, bifobiska och heterofobiska
transfobiska motiv.

Enligt Polisen är hatbrott:
… 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 egenskaper hos personer så som:
”Hatbrott är allvarliga därför att de drabbar
dig som person, din identitet. Det är inte så
• Ras
att du befann dig på fel plats vid fel tillfälle,
• Hudfärg
något som kan hända vid ”vanliga” brott. Du
• Nationellt eller etniskt ursprung,
har drabbats just för att du är den du är. Och
det gör dig mer rädd och otrygg än om det
• Trosbekännelse,
hade varit ett annat brott du utsattes för.”
• Sexuell läggning,
•
•

Könsidentitet eller könsuttryck
Eller annan liknande omständighet.2

Ur polismuseets arbetsmaterial ” VI och
DOM”

Hatbrott i Värmland
Sedan polisens omorganisation redovisar inte längre BRÅ statistik över anmälda hatbrott länsvis. Vi har däremot
kunnat ta del av polisen i Värmlands statistik över anmälda hatbrott de senaste två åren. År 2015–2018
publicerades enbart statistik över Bergslagen som polisregion, därför saknas dessa nedan. Statistiken från 2013–
2014 utgår från de publiceringar som gjordes när BRÅ fortfarande redovisade statistik uppdelat på län.

2

Polisen, Hatbrott- lagar och fakta
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/hatbrott/
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Anmälda hatbrott i Värmland
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Mellan 2019 och 2020
ser vi en väldigt liten
ökning i antalet
anmälda hatbrott.
Över tid är det en
stigande kurva men då
bortsett från år 2015–
2018.

Intervju med samordnaren för hatbrott på Polisen i Värmland
Agera Värmland har pratat med Polisen i Värmland för att fråga om arbetet mot hatbrott. Det finns
utpekade förundersökningsledare och särskilda utredare i alla tre län i polisregionen som arbetar med
att utreda hatbrottbrott. Under 2020 tillkom en samordnare för hatbrott i Värmland och vi har i en kort
intervju med Fabian Wallerström, som är förundersökningsledare hos polisen och samordnare för
hatbrott i Värmland, fått en inblick i polisens viktiga arbete mot hatbrott.
Kort om arbetet mot hatbrott i Värmland
Det finns idag ingen formell demokrati-och hatbrottsgrupp i Bergslagen. I och med att förundersökningsledare med
ansvar för att samordna frågor om hatbrott dock tillsats ute i länen har man idag något mer av en tydlig
samverkansgrupp än tidigare. Rätt kunskaper krävs för ett effektivt arbete mot hatbrott och just vidareutbildning
och kunskapsförmedling lyfts fram som centralt för arbetet i gruppen. Nu under pandemin har man precis som
många andra försökt träffas digitalt och hålla i vidareutbildningen på så sätt. Fabian Wallerström får frågan om
fördelarna med arbetssättet som samordnarna har och förutom att han tror att polisen kommer kunna lösa fler
hatbrott berättar han att det är lättare att kroka arm mellan länen.
- Det är ju att vi kan dela kunskap mellan oss, att vi behåller kunskap i gruppen och att vi kan vidareutveckla det.
Att vi kan försöka arbeta likadant, hitta nya vägar och nya möjligheter att sprida kunskapen.
Det är alltså lättare att samla kunskap och erfarenheter för att sen nå ut med det till de som utreder hatbrotten, så
kallade ”särskilda utredare”. Det har nyligen tillsats en särskild utredare i Karlstad, vilket känns roligt, berättar
Fabian. Helst vill man ha ett par utredare i varje lokalpolisområde och ett av målen är att utredarna ska ha
spetskompetens inom ämnet.
Rollen som samordnare
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Engagemang och kunskapsspridning är något som lyfts fram som viktigt i uppdraget. Fabian Wallerströms
förhoppning är att han som samordnare ska kunna bidra till att det finns god kunskap om hatbrott och lyhördhet i
alla led, ända från det att en anmälan tas upp.
- Själv brinner jag väldigt mycket för frågan. Jag tycker det är fruktansvärt och det är ju emot mänskliga rättigheter
att ge sig på någon på grund av de här omständigheterna. Så jag tycker att det är bland det viktigaste vi gör.
Vikten av kunskap om motiven till brotten
Fabian Wallerström återkommer till kunskapen som en av de viktigaste faktorerna när det kommer till arbetet mot
hatbrott. Förutsättningarna för kunskapsspridning inom polisen har förbättrats i och med samverkan mellan
samordnarna och mycket fokus ligger just där.
- Kunskap och att sprida den kunskapen är avgörande för att det ska bli ett bra resultat i slutändan. För det handlar
ju så mycket om att identifiera motiven, hur gör man det?
Fabian beskriver också hur förhörsteknik och pedagogik behövs för att utreda motiven. Det kan till exempel vara så
att det är först i slutskedet av en utredning, under förhör till exempel, som det blir tydligt att det finns ett
hatbrottsmotiv.
- Det kanske är först då som den här meningen yppas, som man får någon slags indikation på att jaha, det är det här
motivet som styr handlingen. Och då är det jätteviktigt att man fokuserar på det motivet.
- Det kan ju förekomma hatbrottsmotiv i nästan alla brott i brottsbalken egentligen, det är ju motivet som styr det.
Och här tror jag att polisen skulle kunna vara mer medvetna.
Några reflektioner om arbetet framåt
Vi frågade vad som ytterligare kan stärka arbetet mot hatbrott i Värmland. Här lyfter Fabian Wallerström att
upplysning i samhället generellt är viktigt och inte minst när det kommer till barn och unga. Bland annat är media
en viktig del.
- Jag tror att det allmänna mediebruset borde vara ännu tydligare. Jag tycker att det är ganska mycket diskussion i
media, men det skulle va ännu mer egentligen, det borde belysas mer och lyftas upp hela tiden.
Fabian skulle också gärna se mer samarbete med olika samhällsaktörer dels kring hat och hot på nätet men också
generellt.
- Jag skulle jättegärna vilja ha mer samarbete med andra aktörer i samhället, som er till exempel. Mer samarbete
med kommunerna, mer samarbete med olika aktörer som kanske ingår i gruppen till slut eller
att man i alla fall har ett arbetsforum där man kan bjuda in utan att det är några dörrar emellan.
Tack till Fabian Wallerström och Polisen i Värmland!

Skolundersökningen om brott (SUB)
Avser självrapporterad utsatthet bland elever i årskurs 9 i Sverige. Statistiken redovisar utsatthet uppdelat utifrån
kön, svensk eller utländsk bakgrund samt hatbrottsmotiv.
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Andelen (%) elever i årskurs 9 som uppgav att de utsattes för hatbrott under 2015–2019, enligt SUB 2015-2019.
Särredovisning för kön.
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För år 2019 var det knappt 10 procent av eleverna i undersökningen som uppgav att de utsatts för hatbrott.
Utsattheten bland tjejerna var något högre än bland killarna.

Andelen (%) tjejer och killar i årskurs 9 som uppgav att de utsattes för hatbrott 2019, enligt SUB 2019.
Särredovisning för motiv och kön.
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För både killar och tjejer var andelen som utsatts för hatbrott på grund av hudfärg, nationalitet och etnisk
tillhörighet högre än på grund av övriga motiv. Andelen tjejer som rapporterade utsatthet för hatbrott är högre
gällande alla motiven förutom hudfärg, nationalitet och etnisk tillhörighet, där andelen killar är större. Totalt sett
var hatbrott på grund av hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund den vanligaste typen av hatbrott bland elever i
årskurs 9.
Generellt vanligast att utsatthet skett vid endast ett tillfälle
Undersökningen visade att det var vanligare bland killarna än bland tjejerna att utsatthet för hatbrott som hade
samband med hudfärg, nationalitet eller etnisk tillhörighet skett vid upprepade tillfällen. För övriga motiv totalt sett
var det vanligast att det skett vid ett tillfälle.
Flera motiv vanligt
Drygt en tredjedel (35 procent) av eleverna i årskurs 9 som utsatts för hatbrott uppgav att det förekom mer än ett
motiv till händelsen. När flera motiv uppgavs var det vanligast att det var hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund
samt religionstillhörighet. Näst vanligast var kombinationen sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck.
Andelen (%) tjejer och killar i årskurs 9 som uppgav att de utsattes för hatbrott 2015, 2017, 2019, enligt SUB
2015-2019. Särredovisning utifrån svensk/utländsk bakgrund och kön.
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Andelen som uppgivit att det utsatts för hatbrott var minst bland tjejer och killar födda i Sverige med båda föräldrar
födda i Sverige och högst bland tjejer och killar födda utrikes.
Utsatthet bland tjejer och killar uppdelat på motiven
När utsattheten delades upp utifrån motiven framkommer att utsatthet på grund av sexuell läggning bland tjejer är
något större bland svenskfödda tjejer med minst en utrikesfödd förälder, än bland utrikesfödda tjejer och
svenskfödda tjejer med båda föräldrarna svenskfödda. För killar ser det annorlunda ut där andelen utsatta för
hatbrott på grund av sexuell läggning är något större bland utrikesfödda killar.
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Politikernas trygghetsundersökning (PTU)
Utsattheten som rapporteras i undersökningen innefattar händelser som riktats mot förtroendevalda
kopplat till den politiska rollen till exempel när en förtroendevald uttalat sig i HBTQ-frågor och därför
uppfattats som en företrädare för gruppen. De behöver alltså inte ha handlat om utsatthet på grund av
personliga omständigheter. Statistiken redovisar utsatthet uppdelat utifrån kön, svensk eller utländsk
bakgrund, hatbrottsmotiv samt över tid.

Andelen (%) förtroendevalda som uppgav att de utsattes för hatbrott 2012–2018, enligt PTU 2013 – PTU 2019.
Särredovisning för kön.
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Utifrån siffrorna för dessa år verkar skillnaden i andel män och kvinnor som upplever sig utsatta för hatbrott öka
över tid, där störst andel är kvinnor.
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Andelen (%) förtroendevalda som uppgav att de utsattes för hatbrott 2018 enligt PTU 2019. Särredovisning för
kön och motiv.
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Cirka 8% av de förtroendevalda kvinnorna och 7% av de förtroendevalda männen upplevde sig utsatta för hatbrott
utifrån sin egenskap av förtroendevalda under år 2018. Totalt sett var utsattheten större bland förtroendevalda
kvinnor än bland män.
Flera motiv vanligt
Undersökningen visade också att lite mer än hälften (52%) av de förtroendevalda som uppgav att de utsatts för
hatbrott uppgav fler än ett hatbrottsmotiv. Det är vanligast med en kombination av dels hudfärg, nationalitet eller
etnisk bakgrund, dels religionstillhörighet.

Andelen (%) förtroendevalda som uppgav att de utsattes för hatbrott 2018, enligt PTU 2019. Särredovisning för
svensk/utländsk bakgrund.
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Andelen som uppgav sig utsatta för hatbrott 2018 var högst bland utrikes födda och förutom bland personer födda
i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige var högst andel utsatta för hatbrott män.
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Andelen (%) förtroendevalda som uppgav att de utsattes för hatbrott 2018, enligt PTU 2019.
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För både kvinnor och män var utsattheten störst bland förtroendevalda som var 29 år och yngre. Störst skillnad i
utsatthet för hatbrott uppdelat på kön syns i åldersgruppen 30–39 år där andelen kvinnor utsatta för hatbrott var
större.
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Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
NTU undersöker bland annat utsattheten för hatbrottbrott bland personer i åldern 16–84 år
folkbokförda i Sverige. Statistiken redovisar utsatthet uppdelat utifrån kön, ålder, svensk eller utländsk
bakgrund, hatbrottsmotiv samt brottstyp.
Andelen (%) personer i åldern 16–84 år utsatta för brott under 2018 som uppgav att det fanns något
hatbrottsmotiv, enligt NTU 2019. Totalt samt särredovisning utifrån motiv och kön.
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Totalt uppgav 19,5% av de som utsatts för brott under 2018 att det fanns hatbrottsmotiv bakom brottet. Andelen
män som utsatts för hatbrott var större än andelen kvinnor totalt sett. Utsattheten bland män var högre uppdelat
på motivet hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund och lägre kopplat till sexuell läggning. Uppdelat på övriga
motiv var skillnaderna små men utsattheten bland män var något lägre.
Flera motiv vanligt
24% av de personer som utsatts för hatbrott uppgav att det hade samband med fler än ett motiv.
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Andelen (%) personer i åldern 16–84 år utsatta för brott under 2018 som uppgav att det fanns något
hatbrottsmotiv, enligt NTU 2019. Särredovisning för brottstyp och motiv.
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För samtliga brottstyper är hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund det mest rapporterade hatbrottsmotivet
förutom vid sexualbrott då sexuell läggning är något vanligare (11,5 och 10,4).

Andelen (%) personer i åldern 16–84 år utsatta för brott under 2018 som uppgav att det fanns något
hatbrottsmotiv, enligt NTU 2019. Särredovisning för svensk/utländsk bakgrund
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Totalt sett var utsattheten för hatbrott störst bland personer födda i Sverige med minst en förälder född utrikes.
Uppdelat på motiven förhöll det sig likadant med undantag för motivet hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund
där andelen utsatta personer var störst bland utrikesfödda.
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Andelen (%) personer i åldern 16–84 år utsatta för brott under 2018 som uppgav att det fanns något
hatbrottsmotiv, enligt NTU 2019. Särredovisning för kön och ålder.
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Högst andel personer som utsatts för hatbrott var i åldrarna 25–44 totalt sett. Uppdelat på kön var utsattheten
bland kvinnor störst i åldrarna 65–84 och för män i åldrarna 25–44.

Sammanfattning
De tre undersökningarna kan inte som sådana jämföras med varandra delvis därför att målgruppen i NTU inte kan
definieras så som i övriga undersökningar, eftersom det inte är möjligt att beskriva andelen utsatta personer i hela
befolkningen. Syftet med undersökningarna var snarare att fördjupa kunskaperna om förekomsten av hatbrott.
Enligt NTU var vart femte brott ett hatbrott där 19,5% av personerna i undersökningen uppgav att det fanns ett
hatbrottsmotiv till brottet de utsatts för. I SUB uppgav 10% av eleverna i åk 9 som deltog vid den senaste
mätningen att de utsatt för hatbrott och i PTU var det totalt 7,7% av deltagarna som uppgav att de utsatts.
Vissa gemensamma mönster går dock att se i undersökningarna och särskilt framträdande är de kring motivet
hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund, som är det vanligaste hatbrottsmotivet. Likt tidigare års undersökningar
är rasistiska hatbrott alltså det vanligaste. När utsattheten delades upp utifrån svensk eller utländsk bakgrund var
andelen som uppgav utsatthet för hatbrott större bland utrikesfödda personer. Undersökningarna visade också att
det var vanligt att personer som utsatts för hatbrott uppgav att det förekom mer än ett motiv till händelsen, 24% i
NTU, 52% i PTU och 35% i SUB. När flera motiv uppgavs var det vanligast att det var hudfärg, nationalitet eller
etnisk bakgrund och religionstillhörighet.
När det gäller utsatthet för hatbrott redovisat utifrån kön skiljer sig resultaten åt för de senaste år som
mätningarna gjorts i respektive undersökning. I PTU är det en större andel kvinnliga (8,4%) än manliga (7,3%)

AGERA Värmland – Ett Värmland för alla
Säterivägen 7 I 653 41 Karlstad I 054-18 05 80 I info@ageravarmland.se I ageravarmland.se I facebook.com/ageravarmland

förtroendevalda som uppgav att de utsatts för hatbrott. Uppdelat på motiv var andelen kvinnor också större för
samtliga.
I SUB var det 9,5% av tjejerna och 9,4 % av killarna i årskurs 9 som uppgav att de utsatts vid senaste mätningen.
Uppdelat på hatbrottsmotiven var utsattheten större bland tjejerna än bland killarna gällande alla motiv förutom
hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund där flest andel utsatta var killar. Enligt NTU var det 21,5% av männen som
utsatts för brott som uppgav att det var ett hatbrott och 18% av kvinnorna. Uppdelat på motiv var andelen kvinnor
som uppgav att de utsatts för hatbrott större än för män kopplat till alla motiv förutom hudfärg, nationalitet och
etnisk bakgrund, som i SUB.

Förslag för framtiden
Vi tror att behoven av insatser för framtiden liknar de vi lyft tidigare eftersom det är en fråga som behöver ett
helhetsgrepp och insatser från flera håll i samhället.

Agera Värmland ser följande behov för framtiden:
•

Kunskap om hatbrott och förekomsten av hatbrott

Att fortsätta jobba med kunskap om hatbrott som ett förebyggande verktyg tror vi är en av de viktigaste
förebyggande insatserna. Vi tror att det behövs mer kunskaper om hatbrott i samhället i stort och i synnerhet bland
ungdomar som ofta befinner sig i sociala medier där hat och hot ökar. Även fördjupad kunskap om förekomsten av
hatbrott på olika områden och bland olika grupper är viktig. BRÅ redovisar inte längre hatbrottsstatistik länsvis
vilket gör det svårare att få en heltäckande bild gällande Värmland.

•

Samverkan för samlad bild

Vi ser att detta är ett område där samverkan mellan fler samhällsaktörer kan stärka arbetet mot hatbrott. En
tydligare dialog mellan det offentliga, civilsamhället och andra aktörer kan bidra med en samlad bild av perspektiv
och kunskaper i de olika leden som handlar om allt från bemötande, kunskapshöjande insatser, juridiska
bedömningar och stöd till brottsoffer.
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Källor
Litteratur, arbeten och rapporter
Brottsförebyggande rådet (2020) Självrapporterad utsatthet för hatbrott, Analys utifrån Nationella
trygghetsundersökningen, Politikernas trygghetsundersökning och Skolundersökningen om brott. Rapport 2020:14
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Bilaga 1 - Lagrum
Hatbrott kan vara många olika brott
Om ett brott (utöver hets mot folkgrupp, olaga diskriminering) bedöms som ett hatbrott kan domstolen bestämma
att straffet ska skärpas, d.v.s. antalet dagsböter ska vara fler eller tid i fängelse ska förlängas. För en misshandel där
fängelse utdömts kan alltså fängelsetiden förlängas. 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 identifierar sig med beskrivningen eller omfattas av gruppen.
Lagrum
Brottsbalken 29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift
2 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje
särskild brottstyp, särskilt beaktas
7. om ett motiv för brottet 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, könsöverskridande identitet eller
uttryck eller annan liknande omständighet

Hets mot folkgrupp och olaga diskriminering är två specifika hatbrott
Hets mot folkgrupp är ett brott som sticker ut bland andra brott därför att det inte krävs en målsägande/brottsutsatt
för att någon ska dömas för brottet. Det krävs alltså inte att en person blivit utsatt utan brottet kan riktas mot en
grupp som omfattas av någon av de skyddade grunderna. Detta utesluter dock inte att brottet också riktas mot en
specifik person. En förolämpning skulle till exempel kunna utgöra hets mot folkgrupp om den också anspelar på
tillhörighet till en av de skyddade grupperna. Hets mot folkgrupp kan också vara brott enligt våra grundlagar
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. För dessa mål är justitiekanslern åklagare.
Olaga diskriminering är ett brott i juridisk mening därför att en enskild kan dömas till ansvar och straff enligt
brottsbalken. Diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen å andra sidan gäller inte enskilda personer utan för
aktörer på olika samhällsområden och diskriminering är olagligt fast inte brottsligt. Begreppen ska därför hållas isär
även om de bygger på samma destruktiva struktur - negativ särbehandling av människor utifrån de skyddade
grunderna.
Lagrum
Brottsbalken 16 kap. Om brott mot allmän ordning
Hets mot folkgrupp
8 § Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en
folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till
fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.
Om brottet är grovt döms för grov hets mot folkgrupp till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande

AGERA Värmland – Ett Värmland för alla
Säterivägen 7 I 653 41 Karlstad I 054-18 05 80 I info@ageravarmland.se I ageravarmland.se I facebook.com/ageravarmland

44

innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.
Olaga diskriminering
9 § En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att inte gå
personen till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas
för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.

45
Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också på den som är anställd i näringsverksamhet eller
annars handlar på en näringsidkares vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst eller har allmänt uppdrag.
För olaga diskriminering döms även anordnare av allmän sammankomst eller offentlig tillställning och medhjälpare
till sådan anordnare, om han eller hon diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck genom att vägra
personen tillträde till sammankomsten eller tillställningen på de villkor som gäller för andra.
Tryckfrihetsförordningen 7 kap. Tryckfrihetsbrott, meddelarbrott och anskaffarbrott
Hets mot folkgrupp
6 § Som tryckfrihetsbrott anses hets mot folkgrupp som innebär att någon hotar eller uttrycker missaktning för en
folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Yttrandefrihetsgrundlagen 5 kap. Yttrandefrihetsbrott, meddelarbrott och anskaffarbrott
Gärningar som anses vara yttrandefrihetsbrott
1 § De gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 7 kap. 2-20 §§ tryckfrihetsförordningen ska anses vara
yttrandefrihetsbrott, om de begås i ett program eller en teknisk upptagning och är straffbara enligt lag. Lag
(2018:1802).
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Vårt arbete möjliggörs med bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
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