HOT MOT DEMOKRATIN I VÄRMLAND
Årsrapport 2018

FÖRORD

P

å senare år har vardagen för politiker och andra samhällsdebattörer hårdnat, något som också märks i
den värmländska politiken. Meningsskiljaktigheter som tidigare manade till debatt kan idag leda till hat
och hot. Det konstruktiva politiska samtalet får stå tillbaka när nättroll och hatsidor smutskastar och
sprider falska nyheter och för betraktaren blir det allt svårare att avgöra vad som är sant eller falskt i
nyhetsflödet.
Resultatet av vår årliga enkät om hot mot förtroendevalda visar dock på en viss minskning av utsattheten
under förra året hos ordförande och vice ordföranden i nämnder i länet, något som är väldigt positivt och
som vi hoppas håller i sig. En ytterligare positiv utveckling är att andelen som känner till handlingsplaner i
det egna partiet vid utsatthet för hot och trakasserier har ökat från knappt 27 procent 2017 till knappt 52
procent. Vi tror att det aktiva arbetet i länet, från polis, partier, kommuner och från vår egen sida har
bidragit till den positiva utvecklingen.
Den våldsbejakande extremismen har under 2018 till stor del handlat om Nordiska motståndsrörelsen
(NMR) som för första gången ställde upp i parlamentariska val. Tre kommuner; Boden, Ludvika och Kungälv
samt riksdagsvalet var målet för NMR:s satsning. Valresultatet i september blev dock ej vad man hoppats på
och NMR kommer inte att finnas representerade i någon politisk församling den kommande
fyraårsperioden. Valet ledde till en markant nedgång av NMR:s aktivitetsnivå i länet. Däremot ser vi en
tillväxt i exempelvis Hammerskins som under året etablerat en egen lokal i en värmländsk kommun.
När det gäller hatbrott så har vi inga nya siffror att utgå ifrån då Brå inte släppt någon ny rapport sedan sist.
Enligt uppgift saknas tillräcklig kunskap om hatbrott inom polisen i handläggningen av anmälningar såväl
som i utredning och rättsprocess. Polisens internrevision 2017 fann flera väsentliga brister i polisens
hatbrottshantering men också att utredningskvaliteten av hatbrott var högre i de regioner där man infört
en särskild grupp av utredare inriktade mot hatbrott, något som dessvärre inte finns i Polisregion
Bergslagen där Värmland ingår. Vi anser att det är av vikt att frågan hanteras utifrån ett
rättighetsperspektiv som sätter starkare fokus på den brottsutsattes rättigheter och dennes rätt till
upprättelse.

På Brottsförebyggande Centrum i Värmland fortsätter vi att utveckla det förebyggande arbetet.
Kunskapshöjande insatser har varit ett genomgående tema under året oavsett om det handlar om arbete
mot våld i nära relation, hot mot förtroendevalda, diskriminering eller insatser mot våldsbejakande
extremism.
I vår sjätte årsrapport samlar vi fakta som knyter an till vårt arbete. Fakta som vi hoppas kan vara till nytta
inte bara i vår verksamhet utan också i din.

Karlstad den 4 mars 2019

Hans Olsson
Ordförande
Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Pernilla Boström
Vice ordförande
Brottsförebyggande Centrum i Värmland
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SAMMANFATTNING
HOT MOT FÖRTROENDEVALDA
Bland ordföranden och vice ordföranden i nämnder i länet uppger 23,5 procent av 68 respondenter
(enkäten skickades till 122 politiker med ett bortfall på 8 personer vilket ger en svarsfrekvens på knappt 56
procent) att de under 2018 utsattes för hot, trakasserier, våld eller skadegörelse i samband med sitt
politiska uppdrag. En minskning från 2017 då cirka 31 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 fortsatt vanligt, vilket också PTU visar. Knappt 69 procent av de utsatta politikerna
har angripits 2 gånger eller fler under förra året. En lite högre andel än föregående år, 73,5 procent jämfört
med förra årets 71 procent uppger att de inte har påverkats av oro för eller faktisk utsatthet. Endast i fyra
fall polisanmäldes händelsen.
Det har skett en väldigt positiv utveckling vad gäller kännedom om det finns en handlingsplan, antingen i
kommunen eller i partiet, för politikers utsatthet. Knappt 52 procent anger att de känner till att det finns en
handlingsplan i det egna partiet, att jämföra med knappt 27 procent året innan. Kännedomen om
kommunens handlingsplan ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år, 66 procent känner till att det
finns i kommunen.
BFCs förslag för framtiden gällande hot mot förtroendevalda är följande:
Fortsatt kunskapshöjande insatser för att fortsatt stärka det förebyggande arbetet.
Förvalta det goda arbetet med målet att samtliga förtroendevalda ska känna till hur de kan
förebygga, vart de kan vända sig och hur de bör agera vid utsatthet.
Ökad anmälningsbenägenhet för att synliggöra frågan och undvika normalisering av politikers
utsatthet.

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM
Under 2018 förändras landskapet inom den värmländska vit makt-miljön, som är helt dominerande av de
våldsbejakande miljöerna i Värmland. NMR tappar efter valet stora delar av sin verksamhet i länet och går
för första gången på sex år tillbaka i antalet aktiviteter. Samtidigt växer Hammerskins som är en mer
fristående organisation men som vilar på samma ideologiska grund.
Antalet aktiviteter från Nordiska motståndsrörelsen sjunker från 170 (2017) till 70 under 2018. Antalet
individer inom miljön är dock i stora drag oförändrat sedan förra året. Vi ser också en förändring när det
handlar om var i länet man är som mest aktiv. Kristinehamn, Filipstad och Karlstad som tidigare drabbats
hårt har vikande siffror. Istället har verksamheten nu koncentrerats till Klarälvdalens kommuner. Det är
oroande för utvecklingen att verksamheten nu utgår från en fast lokal som naturligt blir ett nav för
verksamheten, inte bara i Värmland utan för Sverige som helhet.
Den autonoma miljön (vänsterorienterad extremism) fortsätter att vara mycket begränsad i Värmland.
Enstaka klistermärkesuppsättningar har noterats men det går inte att koppla till någon fast verksamhet i
länet. Det finns dock indikationer på att den dolda verksamhet som innebär hot och även våld mot sin
politiska motpol kan finnas även här och att det är en utveckling som är viktig att följa.
På nationell nivå finns tecken på att extrem djurrättsaktivism och miljöaktivism kan komma att utvecklas ur
den autonoma miljön och bejaka samma metoder som t.ex. Antifascistisk aktion.
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Den religiöst orienterade extremismen fortsätter att hålla låg profil i Värmland. Hotnivån nationellt ligger
kvar på samma nivå som tidigare och Säkerhetspolisen (Säpo) har under året gjort ett antal ingripanden för
att förhindra terrorhandlingar och finansiering till terrorism. Eftersom det mesta av problemen kring
religiöst orienterad extremism ligger dolt inom problematiken kopplat till ensamagerande är det här en
fråga som sköts av Säkerhetspolisen. Idag finns ett starkt fokus på återvändare från kriget i Syrien/Irak.
Eftersom Värmland inte haft problem med personer som rest till krigshärdarna är vi också förskonande
från problem med återvändare. Säpo bekräftar bilden av Värmland som ett län med liten eller ingen
problematik kopplad till våldsbejakande Islamistisk, eller annan religiöst orienterad extremism
BFCs förslag för framtiden gällande våldsbejakande extremism är följande:
Långsiktig och operativ samordning på regional nivå som kan tillhandahålla närproducerad
kunskap och skräddarsydda utbildningar för den lokala problembilden.
En väl sammanhållen strategi lokalt/regionalt/nationellt som på ett resurseffektivt sätt skapar
en översiktlig struktur som hjälper kommuner och organisationer att finna rätt stöd vid rätt
tidpunkt.
Helhetslösning för stöd till individer och deras anhöriga som består av både regionala och
nationella samarbeten som gör det möjligt att få hjälp oberoende av var i landet man bor.

HATBROTT
Hatbrott definieras som ”brott mot person, grupp, egendom, institution eller representant för dessa, som
motiveras av rädsla för, fientlighet eller hat mot den utsatta grundat på hudfärg, nationalitet eller
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck som
gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen har.”
Fler regelverk än vår brottsbalk aktualiseras när vi pratar om hatbrott. Enligt Europakonventionen för de
mänskliga rättigheterna har stater ett särskilt ansvar när det kommer till utredningen av hatbrott. Detta på
grund av att hatbrottsmotiven många gånger är svåra att upptäcka men också för att hatbrott, utöver att
vara brott, även hotar själva grunden för våra grundläggande fri-och rättigheter då hatbrott drabbar särskilt
utsatta grupper.
Enligt uppgift saknas tillräcklig kunskap om hatbrott inom polisen i handläggningen av anmälningar såväl i
utredning som i rättsprocess. Polisens internrevision 2017 fann flera väsentliga brister i polisens
hatbrottshantering men också att utredningskvaliteten av hatbrott var högre i de regioner där man infört
en särskild grupp av utredare inriktade mot hatbrott, något som dessvärre inte finns i Polisregion
Bergslagen där Värmland ingår. Forskningsresultat fann också att 12% av inskickade anmälningar om
hatbrott på nätet ledde till åtal i Värmland jämfört med 36% i Dalarna.
BFCs förslag för framtiden gällande hatbrott är följande:
Kunskapshöjande insatser för att öka kunskapen om hatbrottsmotiv och hatbrott på nätet.
Införa en hatbrottsgrupp i polisregion Bergslagen för att effektivt samordna arbetet.
Ett rättighetsperspektiv därför att våra grundläggande rättigheter och friheter är en viktig
påminnelse om det människovärde och de demokratiska principer vi skyddar genom att bekämpa
hatbrott. Perspektivet sätter mer fokus på de brottsutsatta och deras rätt till effektiva rättsmedel.
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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.1

UTSATTHET BLAND FÖRTROENDEVALDA I VÄRMLAND 2018
I brottsstatistiken går det inte att urskilja brott mot förtroendevalda och benägenheten att anmäla är också
låg, framförallt när det gäller utsatthet via sociala medier. Den vanligaste formen av utsatthet är
trakasserier vilket inte alltid utgör brott. Det gör att anmälda fall sannolikt skulle vara mycket färre än den
faktiska utsattheten och inte heller ge en representativ bild av utsattheten.
BFC skickade den 21 januari ut en enkät till ordföranden och vice ordföranden i nämnder under 2018 i
samtliga länets kommuner. Totalt skickades enkäten till 122 förtroendevalda och besvarades av 68
personer från 14 av länets 16 kommuner. Enkäten hade ett bortfall på 8 personer, troligen p.g.a. att de
lämnat sina politiska uppdrag vid årsskiftet. Det ger en svarsfrekvens på knappt 56 procent, lite lägre än
innan. En påminnelse skickades ut den 18 februari. Enkäten var öppen till och med den 23 februari.
Enkätens syfte var att få en bild av hur utsattheten bland förtroendevalda i länet såg ut under valåret 2018.
Vi har inte haft resurser att kontrollera för aktivitet under valrörelsen hos målgruppen vi undersöker.
Resultatet är inte representativt för alla politiker i länet eller politiker i allmänhet, utan ger en bild av
utsattheten i den målgruppen vi sänt enkäten till. Politikernas trygghetsundersökning, PTU, som
Brottsförebyggande rådet genomför, visade både för 2012, 2014 och 2016 att Värmland tillhör ett av de
länen med lägst andel utsatta.

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 eller lägre utsträckning, det kan vi inte säga något
om.
Vi kan inte säga något om utsatthetens orsak, vilka faktorer som påverkar risk för utsatthet.

1

Regeringsformen 1:1
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RESULTAT
Könsfördelningen bland respondenterna är relativt jämn, 44 procent män och 56 procent kvinnor. Bland de
som nåddes av enkäten var fördelningen 54 procent män och 46 procent kvinnor, vilket gör att kvinnor är
något överrepresenterade bland de som svarat på enkäten.

KÖN

30; 44%
38; 54%

Kvinna

Man

Annat

HOT OCH TRAKASSERIER
Majoriteten, 78 procent, utsattes inte för några hot eller trakasserier under 2018 medan 22 procent, eller
15 politiker gjorde det. Av de utsatta var 40 procent män och 60 procent kvinnor vilken är en omvänd
könsfördelning mot tidigare år, men så är också kvinnor något överrepresenterade bland årets
respondenter. Totalt sett är det en minskning från 2017 då cirka 30 procent uppgav utsatthet för hot och
trakasserier. Jämför vi detta med Brås senaste rapport Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och
utsattheten hos ordföranden så uppgår den till 36,9 procent och hos 1: a vice ordföranden till 28,4 procent.
Vi kan inte i denna undersökning jämföra utifrån uppdrag men Värmland sticker inte ut i den gruppen vi
undersökt.
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Den vanligaste händelsen var hot/påhopp via sociala medier, 8 av 15 utsatta politiker uppgav att de utsatts
för det. Därefter kom hotfullt uttalande öga mot öga, e-post samt telefonsamtal. Det är färre respondenter
än tidigare år som uppger de vanligaste formerna av utsatthet. Även PTU visar att den vanligaste händelsen
är just hot/påhopp via sociala medier.

TYP AV HÄNDELSE
Hotfull "gåva"
Uthängd på affisch/flygblad liknande
Kapat internetkonto/skapat falskt konto i ditt…
Oönskad vara beställd i ditt namn
Falska anmälningar
Hotfullt sms/mms
Obehagligt besök/förföljd
Olovligen fotograferad/filmas
Hotfullt brev/vykort
Hotfullt telefonsamtal
Hotfullt uttalande öga mot öga
Uthängd på internet
Hotfull e-post
Hot och påhopp via sociala medier
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Respondenterna kunde här fylla i fler alternativ varför summan är högre än de 15 respondenter som uppgett
utsatthet.

Kommentarer:
”ignorerar”
”Det som hände var att någon i en kommentar till ett inlägg jag gjorde på Facebook, satte in en emoji
med en person som riktade en pistol mot sitt eget huvud. Jag upplevde obehag.”
”Hot i messengermeddelande.”
”Valrörelsen ökade aktiviteten”

VÅLD, SKADEGÖRELSE ELLER STÖLD
Fyra politiker, två kvinnor och två män, uppgav att de utsatts för våld, skadegörelse eller stöld under 2018.
En av dessa utsattes även för hot och trakasserier. Exempel som nämns är att man varit utsatt för knuff eller
liknande och även psykiskt våld lyfts av en respondent.
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HUR MÅNGA GÅNGER UTSATTES DU?
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När det gäller hur många gånger de utsatta politikerna utsattes under 2018 så är andelen som utsattes 6
gånger eller fler på liknande nivå som föregående år, 18,8 procent. Det är förvisso ett litet antal vi har att
utgå ifrån men likt tidigare år kan vi se att upprepad utsatthet är vanligt, något som också PTU visar.

VAD TROR DU FÖRÖVAREN VILLE UPPNÅ?
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Påverka agerande/beslutsfattande

Få dig att sluta som förtroendevald

Visa missnöje

Hämnas

Förödmjuka/förolämpa

Vet ej/annat

4 av 162 politiker, 25 procent av de utsatta, uppfattade det som att syftet för förövaren var att påverka
beslutsfattandet eller agerandet3, lika många angav förödmjuka/förolämpa som motiv. Jämför vi här med
resultatet i PTU så är det en uppfattning som för Värmland 2018 ligger i linje med riket i genomsnitt, då 23
procent i senaste PTU uppgav att de uppfattade förövarens motiv som att påverka agerande eller
beslutsfattande. Dessvärre var det ett bortfall på 6 personer på frågan om man uppfattade förövaren som
tillhörande någon grupp eller organisation men 6 av 10 respondenter uppfattade det som att
gärningspersonen tillhörde en lokal aktionsgrupp bildad med anledning av särskild politisk fråga.

2

Frågan inkluderar förtroendevalda utsatta för både hot, trakasserier, våld, skadegörelse eller stöld, totalt 16 stycken.
Här efterfrågade vi politikernas uppfattning om den senaste händelsen, vi kan därmed inte kontrollera det faktiska
syftet.
3
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Vid frågan om den senaste händelsen polisanmäldes så var det bara i fyra fall det gjordes en polisanmälan, i
drygt 70 procent av fallen gjordes ingen polisanmälan vilket är oförändrade siffror från tidigare år.
HANDLINGSPLAN FÖR POLITIKERS UTSATTHET?
Vi ställde frågan om politikernas kännedom om en handlingsplan för politiskt förtroendevaldas utsatthet
för trakasserier, hot eller våld. En fortsatt utveckling från tidigare år är att fler uppger kännedom om att det
finns en handlingsplan vad gäller förtroendevaldas utsatthet för hot och våld. Inte minst uppger en betydligt
större andel är föregående år att det finns handlingsplaner i partierna, något som med all sannolikhet har
att göra med beredskap inför valrörelsen. Här ökar andelen från 26,7 % till 51,5 %.
Vi ser också bland våra respondenter en motsvarande kraftig minskning av andelen som uppger att de inte
känner till huruvida det finns en handlingsplan för politikers utsatthet eller inte.
Vi har inte kontrollerat för hur många kommuner i Värmland som faktiskt har en handlingsplan eller hur
innehåller i dem ser ut.

KÄNNEDOM OM HANDLINGSPLAN
Det finns ingen alls

Nej, vet inte
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Ja, i kommunen
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Respondenterna kunde fylla i fler alternativ. 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.

HAR DU PÅVERKATS PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE SÄTT?
Nej, ingen påverkan alls
Undvikit att engagera dig/uttala dig i specifik
fråga
Fattat annat beslut/vidtagit annan åtgärd
Lämnat samtliga uppdrag
Lämnat specifikt uppdrag
Tvekat inför en åtgärd eller beslut
Övervägt att lämna samtliga uppdrag
Övervägt att lämna specifikt uppdrag
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Respondenterna kunde här fylla i fler alternativ varför summan är högre än de 68 respondenterna.

En majoritet, cirka 72 procent och en något högre andel än föregående år, uppger att de inte påverkats av
utsatthet eller oro för utsatthet i samband med sitt politiska uppdrag. Det är ett betryggande resultat och vi
ser också färre politiker som uppger att de undvikit att engagera sig i eller uttala sig i en specifik fråga,
vilket är positivt.
Av de som faktiskt utsatts uppger 9 av 16 politiker, cirka 56 procent någon form av påverkan, en liten
minskning från föregående år med förbehåll att det är ett litet antal vi utgår från. Jämför vi med PTU var det
44 procent av de som uppgav sig utsatta som också uppgav påverkan. Av de som inte utsatts, men där oro
för utsatthet kan påverka, är det 9 av 52 politiker eller 17 procent, som uppger någon form av påverkan
vilket är ungefär samma nivå som föregående år. Totalt anger knappt 27 procent någon form av påverkan
med anledning av utsatthet eller oro för utsatthet. Jämför vi med föregående år i Värmland så är det en
minskning från 29 procent och jämför vi med PTU så är det bara en något högre andel, då det i PTU var 24
procent av samtliga i den senaste undersökningen som uppgav någon form av påverkan. Igen är detta med
förbehåll att den siffran avser samtliga förtroendevalda i undersökningen, inte endast ordföranden och vice
ordföranden.
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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I HUR HÖG UTSTRÄCKNING ÄR DU OROLIG ATT UTSÄTTAS?
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1 = Mycket liten utsträckning, 5 = Mycket hög utsträckning

Den övervägande majoriteten, cirka 69 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,
en liten ökning från tidigare år.

”Skolfråga, större strukturfrågor när det gäller nedskärningar.”
”Ja i en skolfråga.”
”Eftersom jag hör mycket om hur andra varit utsatta så är jag mera medveten om riskerna för att
hamna i en sådan situation.”
”Ordförande i socialnämnden - många känsliga beslut som ska fattas där folk kan bli upprörda.”
”Jag har inte blivit utsatt men vet andra som har och det känns inte bra.”
”Det måste bli en bättre fungerande psykvård för att man ska vara säker i sina beslut.”
”Jag är inte särskilt oroad just nu men jag utsattes för hot under 2017 och det var en svår tid.
Dessvärre upplever jag att hot, hat och trakasserier framförallt via sociala medier blir allt vanligare
och mer "accepterat". Det har blivit något som "hör till" det politiska uppdraget och som man får vänja
sig vid. Och vänja sig gör man. Åtminstone känner jag att jag blivit mer "avtrubbad"”
”Tar många beslut som rör enskilda medborgare.”
”Inte alls orolig är mitt svar på fråga 17, men den möjligheten finns inte i svarsalternativen”
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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. Det är ett positivt resultat vi ser med en kraftigt ökad kännedom om handlingsplaner gällande
utsatthet för förtroendevalda och en liten minskning av andelen som uppger sig ha varit utsatta under
2018.
BFC ser därför följande behov för framtiden:
FORTSATT KUNSKAPSHÖJANDE INSATSER
Kunskapshöjande insatser kommer fortsatt att vara en mycket avgörande faktor i det förebyggande arbetet
av hot mot förtroendevalda generellt. För att stärka det förebyggande arbetet behöver förtroendevalda få
kunskap om olika förebyggande åtgärder i deras vardag. Samverkan mellan kommunala och andra
samhällsaktörer är viktigt. Det behövs också mer kunskap hos allmänheten om vad som är lagligt och vad
som inte är lagligt d.v.s. hur yttrandefriheten får och inte får användas.
FÖRVALTNING AV DET GODA ARBETET
Det har skett en mycket positiv utveckling vad gäller kännedomen om handlingsplaner för förtroendevaldas
utsatthet, inte minst ser vi det gällande partierna själva. Här ser vi att det är av vikt att det goda arbetet
förvaltas och utvecklas. Målet är fortsatt att samtliga förtroendevalda ska känna till hur de kan förebygga,
vart de kan vända sig och hur de bör agera vid utsatthet.
ÖKAD ANMÄLNINGSBENÄGENHET
Det krävs fortfarande 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.
Att det också finns interna rutiner hos partierna och/eller kommunen vad gäller anmälan om utsatthet som
inte utgör brott är viktigt som komplement till polisanmälan.

13

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM I VÄRMLAND
Begreppet våldsbejakande extremism (senare benämnt VBE) handlar om individer och ideologier
som förespråkar hot och våld som medel för att förändra statsskicket. Den extremistiska arenan delas
in i; vit makt-miljön, den autonoma miljön och den religiöst orienterat extremistiska miljön. Parallellt
med dessa tre finns också ”den ensamagerande” som inte har en tydlig organisatorisk hemvist men
som agerar med utgångspunkt i någon av ovanstående ideologier. Gruppernas verksamhet 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

INLEDNING
Under 2018 har det nationella arbetet mot våldsbejakande extremism fått en permanent struktur i det nya
Center mot Våldsbejakande Extremism (CVE) som är underställt Brottsförebyggande rådet. Inrättandet av
CVE innebär att Sverige nu har en permanent verksamhet på nationell nivå i syfte att samordna och bredda
arbetet mot extremism.
I Värmland går projektet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism under 2018 in på sitt fjärde
projektår. Tack vare den regionala samordningen kan vi erbjuda kunskaps- och metodstöd till länets
kommuner och organisationer. Ett resurseffektivt arbete som skapar goda förutsättningar för ett
gemensamt förebyggande arbete i dessa komplicerade frågor.
En del av arbetet går ut på att följa utvecklingen hos extremistiska grupper i länet för att på ett bra sätt
kunna göra nulägesrapporter och bedöma hur det förebyggande arbetet bäst utformas.
Nedan följer en redovisning av aktivitetsnivån i Värmland under 2018.

VIT MAKT-MILJÖN I VÄRMLAND
Valåret 2018 var året då Nordiska motståndsrörelsen (NMR) skulle visa att de hade folket med sig och de
storsatsade med kandidater i tre kommuner och till riksdagen. Aktivister och sympatisörer spred flygblad
och information om NMR och man skickade en ganska stor grupp aktivister till Almedalen. När siffrorna väl
var räknade visade sig satsningen inte ha gått som de velat. NMR hade misslyckats som många av sina
föregångare gjort, de trodde att de var större än de faktiskt är. Men trots resultatet så valde 2 500 svenskar
att lägga sin röst på ett parti som vill ha ett nationalsocialistiskt styre. Ett parti som vill avrätta sina
politiska motståndare. Ett parti vars medlemmar gång efter annan döms för våldsbrott.
Värmland då? NMR finns fortfarande aktiva i länet men har efter valet tappat många av sina anhängare som
vad det verkar har ”gått in i väggen” efter satsningen. Aktiviteterna som redovisas i rapporten är framförallt
mellan januari-september med några väldigt få undantag. Men är Värmland då fritt från nationalsocialister
och NMR? Nej, så är det givetvis inte. Värmland har fortfarande Hammerskins och Defend Wermland aktiva
i länet. De som har varit aktiva i NMR har inte under detta halvår efter valet lämnat ideologin bakom sig och
relationerna mellan grupperna är goda då man känner varandra väl efter att ha deltagit på varandras
arrangemang genom åren.

4

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
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Foto: Brottsförebyggande Centrum i Värmland

NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN
Nordiska motståndsrörelsen, NMR, grundades 1997 av aktivister till den nedlagda
organisationen Vitt Ariskt Motstånd (VAM) och är en våldsam nationalsocialistisk
organisation som vill införa ett nationalsocialistiskt styre i Norden. 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. I granskningen visar det sig att den genomsnittlige aktivisten
är 30 år och man. Av de 159 identifierade är 26 procent åtalade eller dömda för vapen- eller våldsbrott
under 2015 och 33 procent åtalades eller dömdes under 2016. Av de 159 personerna är 56 procent dömda
för brott. Bryter man ner siffrorna till det ”näste”5 som Värmland ingår i så har man identifierat 21
aktivister, av dessa är 12 brottsdömda någon gång och 6 stycken åtalade/dömda för vapen- eller våldsbrott
under 2015.

5

Organisationen har delat in landet i åtta zoner, som de kallar ”nästen”, vilka styrs av en nästeschef. Inom dessa finns
lokala aktivistgrupper, så kallade kampgrupper.
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AKTIVITETER I VÄRMLAND 2018
Nedan presenteras de inrapporterade aktiviteterna från NMR i Värmland under 2018, en aktivitet är inte
specificerad i någon kommun och faller därför ur redovisningen.

1
En enskild aktivitet har
rapporterats in men utan att
ange vilken kommun som
gäller.
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INRAPPORTERADE AKTIVITETER FRÅN NMR I VÄRMLAND 2013–2018

KOMMUN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ARVIKA

0

0

8

7

2

1

EDA

0

0

0

0

1

0

FILIPSTAD

0

0

23

38

34

5

FORSHAGA

0

0

3

0

2

10

GRUMS

0

0

1

0

8

0

HAGFORS

0

0

0

0

0

10

HAMMARÖ

1

0

2

7

2

0

KARLSTAD

3

5

18

47

27

22

KIL

0

1

0

0

1

0

KRISTINEHAMN

1

5

4

35

65

8

MUNKFORS

0

0

0

0

0

8

STORFORS

0

0

0

3

7

1

SUNNE

0

0

0

0

0

0

SÄFFLE

0

0

0

3

4

0

TORSBY

0

1

0

0

0

1

ÅRJÄNG

0

0

2

0

15

3

VÄRMLAND

0

0

0

2

2

1

TOTALT

5

12

61

142

170

70

AKTIVITETSSLAG
Merparten av de inrapporterade aktiviteterna rör främst klistermärken, affischer och flygblad. Nedan
presenteras de aktivitetsslag som rapporterats in under 2018.

AKTIVITETSSLAG NMR
60
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30
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4

1

0
Propagandaspridning

Träning

Sociala aktiviteter

Offentliga aktiviteter
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PROPAGANDASPRIDNING
Uppsättning av klistermärken, sprayning, flygbladsutdelning i brevlådor samt uppsättning av banderoller.
OFFENTLIG
Näste 5 besökte flera handelsområden i Karlstad för att dela ut propaganda till förbipasserande.
TRÄNING
Mellan februari-maj genomförde kampgruppen (503) flera träningspass i länet. De började i en källarlokal i
Kristinehamn som hyrdes av en aktivist i staden men från mitten av mars flyttar de från källaren och hyr då
vid några tillfällen Skivedsskolans gymnastiksal i Forshaga. Bokare av lokalen är en aktivist från Karlstad
som under 2018 börjar synas i NMR-kretsar. Bland annat bokar man upp varje söndag under april och
genomför träningar i ”kampförberedande syfte”.
SOCIALA AKTIVITETER
Bland annat tillverkning av banderoller, förberedelse av valmaterial som spreds under valrörelsen men
också ett nationaldagsfirande i Deje där NMR lånade lokalen av Hammerskins.

UTVECKLING 2013-2018
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VARFÖR SER VI EN NEDGÅENDE TREND I VÄRMLAND
Nordiska motståndsrörelsen har etablerat sig som den största aktören bland nationalsocialistiska grupper i
Sverige. De har lyckats knyta till sig personer som tidigare varit aktiva i andra nationalsocialistiska grupper
men även personer som tidigare aldrig rört sig i dessa kretsar. Värmland har inte varit något undantag. Här
har man lyckats knyta till sig personer som tidigare funnits inom Svenskarnas Parti ”SvP” och andra
grupper. Under 2018 anslöt sig även personer vi tidigare inte sett inom rörelsen och de blev genast väldigt
aktiva och deltog på demonstrationer och andra aktiviteter som organisationen genomförde under året.
Dock verkar denna nya aktivisterna ha tröttnat när de såg valresultatet.
Man kan se det som att NMR ”körde slut” på flera av sina aktivister under året, även kampgruppsledaren
som var så oerhört aktiv inför valet är numera osynlig. Om det beror på valresultatet eller annat ska vi inte
spekulera i. För att man ska lyckas ha en kampgrupp i länet behöver det finnas någon som kan leda
gruppen, men det har man inte just nu. I kombination med att aktivisterna tröttnat leder det till att
aktiviteterna i länet på totalen sjunker. De andra grupperna som finns i länet redovisar inte sin verksamhet
på samma sätt som NMR då man utåt sett inte har samma behov att synas. Tittar man på bilder från
Hammerskins och Defend Wermland väljer man ofta att skugga ansiktena på sin anhängare.
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VALRESULTAT I VÄRMLAND 2014 OCH 2018

Kommun

SvP 2014

NMR 2018

Arvika

5

4

Eda

1

2

Filipstad

1

4

Forshaga

10

0

Grums

14

4

Hagfors

10

7

Hammarö

13

3

Karlstad

39

17

Kil

6

0

Kristinehamn

5

2

Munkfors

1

2

Storfors

1

0

Sunne

4

4

Säffle

7

3

Torsby

4

5

Årjäng

6

1

Totalt

127

58

VÄRMLAND - VALRESULTAT NMR 2018
18
16

Antal röster

14
12
10
8
6

4
2
0
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DEMONSTRATION FÖRSTA MAJ
Första maj samlades runt 200 personer i Ludvika och demonstrerade under parollen ”Vi är inga politiker Vi är folket”. Samtidigt genomförde de en likadan demonstration i Boden som lockade ett hundratal
personer. I Ludvika fanns värmlänningar som är aktiva i kampgrupp 503 på plats iklädda den ”uniform”
som anslutna till Nordiska motståndsrörelsen ska ha vid demonstrationer. Personer som tillhör
Hammerskins och även icke-anslutna nationalsocialister fanns på plats. Enligt uppgifter till BFC ska även
värmlänningar befunnit sig på plats i Boden.

Demonstrationståget i Ludvika. Foto: Brottsförebyggande Centrum i Värmland

HEDRANDE AV KARL XII
Den 30 november reste elva personer från Värmland till Fredrikstens fästning vid Halden i Norge för att där
hedra Karl XII med tal och kransnedläggning på hans dödsdag. Med fanns både organiserade och ickeorganiserade nationalsocialister.

HAMMERSKINS/CREW 38
Hammerskins/Crew 38 är en organisation som framförallt ägnat sig åt att anordna konserter. Basen för
organisationen finns i en industrifastighet i Deje.

LOKALEN I DEJE
Under 2018 lyckas Hammerskins att hyra en lokal av en fastighetsägare i Deje där man arrangerar
pubkvällar och spelningar. Baren fungerar också som en samlingspunkt för Värmlands nationalsocialister
och man har även haft besök av internationella gäster från till exempel Brasilien och Frankrike
(medlemmar i Hammerskins). Lokalen lånades även ut till den lokala kampgruppen av NMR för att
genomföra sitt nationaldagsfirande på orten. Detta visar på att det finns kontakt mellan grupperna i alla fall
på det lokala planet.
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Människor BFC varit i kontakt med ser med fasa på att nazister så tydligt etablerat sig på orten med egen
lokal. Vissa tycker att det är obehagligt att gå förbi platsen.
STRAFFÖRELÄGGANDE FÖR HAMMERSKINSMEDLEM
En 41-årig man från västra Värmland laddar upp en bild på sitt VK-konto6 där han knästående poserar på
vit-makt konserten i Edsvalla folketshus 2016. På bilden gör mannen en Hitlerhälsning och i bakgrunden
syns en fana med en varghake (varghaken var VAMs symbol). En anmälan görs av den ideella föreningen
Juridikfronten. I det första förhöret nekar mannen till anklagelserna men i november godtar mannen ett
strafföreläggande för hets mot folkgrupp och får 40 dagsböter à 20 kr och slipper med detta en rättegång.
Ytterligare en av medlemmarna var under december på förhör misstänkt för hets mot folkgrupp efter
anmälan av Juridikfronten.
FÖRSÖK ATT KUPPA MANDAT I FORSHAGA
Samtidigt som NMR försökte att plocka mandat med sina egna listor i landet försökte två lokala nazister i
Forshaga att kuppa SDs öppna listor i kommunalvalet. Försöket misslyckades men SD kunde ha gjort
samma misstag som i Ludvika och Borlänge 2014 då NMR använde deras listor för att ta sig in och föra sin
egna politik. SDs distriktsordförande Runar Filper säger i en intervju med tidskriften EXPO 7

”Har inte partiet ett ansvar i och med att ni valde att ha öppna listor?
– Det handlade om att vi behövde fler kandidater.
Men har det inte utgått riktlinjer från partiledningen om att ha låsta listor?
– Det var nog meningen så från början, överlag i hela landet. Men sedan var det väl ändå så att det behövdes
mer folk i vissa kommuner ute i landet. Och då kunde man frångå det, till viss del.”

Ett sorts ”ryskt facebook” som nazister ofta använder sig av.
https://sv.wikipedia.org/wiki/VK
7 https://expo.se/2018/10/nazister-f%C3%B6rs%C3%B6kte-kuppa-sig-p%C3%A5-sd-mandat-i-valet
6
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VÄRMLÄNNINGAR ÅTALADE EFTER NMR-DEMONSTRATIONEN I GÖTEBORG 2017

Foto: från förundersökningsprotokollet som visar hur 37-åringen utdelar ett slag med sin väska mot en polisman.

Man, 37 år boende i Grums åtalad för våldsamt upplopp, känd i nazistiska kretsar sen många år. Dömd för
att under 2004 ha inlett en serie politiskt motiverade skadegörelser i Västerås. Rättegången blev väldigt
uppmärksammad då han åtalades för förberedelse till terroristbrott men åklagaren misslyckades bevisa
detta.
Man, 27 år boende i Kristinehamn åtalad för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp. Tidigare dömd för
våldsamt upplopp i samband med attacken mot den antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp 2013.
Drivande i etableringen av NMR i länet 2014–2015, flyttade under en tid till Dalarna med sin dåvarande
flickvän men kom sen tillbaka till Värmland. När GT försöker nå honom för en kommentar säger han ”jag
säger ingenting till en judelakej som dig”
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AUTONOMA MILJÖN I VÄRMLAND
Den autonoma miljön är en gemensam beteckning på grupperingar på den yttersta vänsterkanten med
en antidemokratisk och/eller våldsbejakande agenda. Antifascistisk aktion (AFA) är idag den enda
gruppering som gör anspråk på att vara någorlunda rikstäckande. Som begreppet autonom antyder
uppstår ibland tillfälliga grupper som samlas kring specifika frågor eller aktiviteter. Militanta
djurrättsaktivister och extrema miljöorganisationer brukar exempelvis kopplas till miljön.
INLEDNING
Av tradition är den autonoma vänstern starkast i landets storstadsregioner och större universitetsstäder.
Värmland har aldrig varit ett etablerat fäste för autonoma vänstergrupper även om det har funnits
kopplingar. Att bedöma utvecklingen hos dessa grupper är svårare än inom vit makt-miljön eftersom det
finns en lösare struktur där aktuella frågor snabbt kan leda till att lokala grupper bildas.
UTVECKLING UNDER 2018
Liksom tidigare år har vi få indikationer på aktivitet från den autonoma miljön under 2018, valåret till trots.
En mindre grupp fanns på plats när främlingsfientliga Alternativ för Sverige höll valmöte på Soltorget i
Karlstad men det ledde inte till några protester eller sammanstötningar. I övrigt har ett fåtal klistermärken
observerats, framför allt i Karlstadsregionen.
Mycket av det arbete som Antifascistisk aktion (AFA) bedriver utgår idag från Internet. Det förekommer
också våld mellan framförallt AFA och vit makt-grupper som sällan kommer till allmän kännedom eftersom
det inte anmäls. Vi har inga uppgifter om att sådana sammanstötningar skett i Värmland under året.
Även om det inte finns etablerade grupper i länet idag finns det anledning att betrakta den autonoma
vänstern som ett presumtivt störningsmoment eftersom en del i deras arbetsmetoder är att ta sig dit det
händer. Med tanke på att vi har en stark vit makt-miljö kan också autonoma grupper komma att rikta sina
blickar mot Värmland.

HUVUDAKTÖR
ANTIFASCISTISK AKTION (AFA)
AFA är den enda gruppen med ett nationellt och internationellt 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. Man är också antidemokrater eftersom man inte tycker att dagens
riksdag och regering klarar att hantera de utmaningar Sverige står inför.
I Värmland finns inga kända aktivister som går att koppla till rörelsen men det finns
anledning att noga följa utvecklingen hos AFA och närliggande grupperingar.
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RELIGIÖST ORIENTERAD EXTREMISM I VÄRMLAND
Att följa utvecklingen hos NMR och AFA är relativt enkelt eftersom man är förhållandevis öppen med
sin verksamhet. Att kartlägga religiös extremism är betydligt svårare och kräver andra metoder för
datainsamling. Tack vare goda samarbeten och ett brett kontaktnät kan vi ändå ge oss på en
kvalificerad uppskattning av lägesbilden i Värmland.
INLEDNING
Under senare år har religiöst orienterad extremism nästan uteslutande kommit att handla om extremism
med en islamistisk retorik. Detta i kombination med en generellt låg kunskap om Islam ökar risken för att
muslimer som grupp stigmatiseras och utmålas som potentiella terrorister. Ett viktigt arbete är därför att
sprida kunskap om hur grupper med en extremistisk agenda är kopplade, eller rättare uttryckt, inte är
kopplade till det muslimska samhället i stort.
Under 2018 har vi inte fått några underrättelser om att det förekommer verksamhet som går att koppla till
religiös extremism. Däremot kan det finnas ett mörkertal samt en upplevd oro som måste tas på allvar.
Med tanke på den strategi vi sett från dessa grupper 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.
Detta är också en uppfattning som Säkerhetspolisen (SÄPO) delar.
HOTBILD I SVERIGE
Den 7 april 2017 förändrades mycket om hur vi pratar om terrordåd i Sverige. Rakhmat Akilovs handling
satte igång ett stort förändringsarbete när det gäller utformning av terrorlagar och en rad skärpningar har
setts under 2018. SÄPO säger sig också ha förhindrat flera dåd genom att avslöja planerna i tid. Terrornivån
i landet har under hela året varit förhöjt och ligger på en trea på den femgradiga skalan.
2018 avslutades med flera gripanden med kopplingar till islamistisk extremism. Ärenden som fortfarande
pågår vid denna rapports pressläggning. Återvändare utgör per automatik inte en risk men SÄPO lägger ner
stora resurser för att kartlägga återvändande krigsresenärer och man anser sig idag ha en ganska bra bild.
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 den 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 bland annat al
Qaida, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), 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 Daesh och Hayat Tahrir al-Sham vuxit fram ur. Under senare år har dock gruppen
minskat i betydelse. Nuvarande ledare är Ayman al-Zawahiri.
Hayat Tahrir al-Sham är en allians av ett flertal militanta grupper i Syrien. Tidigare har man bland
annat gått under namnet Nusrafronten. Gruppen som ses som al-Qaida i Syrien har inte nått de
militära framgångarna som IS gjorde inledningsvis under Syrienkriget men efter IS kollaps har man
stärkt sin ställning och tog vid årsskiftet kontroll över Idlibprovinsen
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Islamiska Staten numer ofta benämnd Daesh, är en salafistisk jihadistgrupp som bildats ur alQaida. Efter att man i juni 2014 utropat sitt Kalifat i Syrien och Irak har krigslyckan vänt och man
har tappat kontrollen över nästan hela sitt territorium. Under 2018 har IS börjat etablera sig på
platser utanför sitt gamla kärnområde och på nätet är man fortfarande en stor aktör och rekryterar
nya anhängare på sociala medier.
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 införandet av 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.

Hayat Tahrir al-Sham ersätter
Nusrafronten

al Qaida

al Shabaab

Daesh/Islamiska Staten

Boko Haram

SITUATIONEN I VÄRMLAND
Att göra en bedömning av riskerna i länet kopplat till religiöst orienterad extremism ligger delvis utanför
vårt ansvarsområde. Det är istället 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 inga 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. Värmland har heller inga mål av hög strategisk
karaktär som är attraktiva för terrorattacker. Utifrån den samlade kunskapen inom området finns väldigt
svaga kopplingar 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.
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ENSAMVARGEN – DEN ENSAMAGERANDE

Ensamvargen, eller den ensamagerande, är ytterligare en begreppsklass som är viktig att föra till de tre
ovan. Denna ”den fjärde kategorin” lyfts i SÄPO:s senaste rapport fram som det kanske enskilt största
hotet inom den våldsbejakande extremismen.
Ensamvargen saknar organisatorisk hemvist och agerar oftast 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. Efter en attack utförd av ensamvargen
blir det ofta tydligt att det finns en ideologisk tillhörighet som ligger till grund för handlandet. Det är heller
inte ovanligt att en grupp tar på sig ansvaret för attacker genomförda av ensamma gärningsmän för att på
så vis locka ensamma gärningsmän att skrida till verket. IS/Daesh har haft detta som en uttalad strategi
sedan hösten 2014.
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 tidiga tecken 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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KOMMUNALA KONTAKTPERSONER MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

När den nationella samordnaren startade sitt arbete 2014 var en av de första åtgärderna att bygga upp
ett nät med lokala kontaktpersoner som skulle bli samordnarens förlängda arm ut i kommunerna. Fem
år senare har nationella samordnaren ersatts med Center mot våldsbejakande extremism (CVE).
Systemet med kontaktpersoner finns dock kvar och i många kommuner är det idag samma namn som
när arbetet startade.

INLEDNING
I Värmland finns det idag kontaktpersoner för alla 16 kommuner, även om några kommuner valt en modell
där en person ansvarar för flera kommuner. Kontaktpersonerna är viktiga för BFC:s projekt Värna
Värmland mot våldsbejakande extremism eftersom det ger oss en fast kontaktperson när vi behöver
kontakta en kommun. De är också mottagare av den information vi delar och de i sin tur vidarebefordrar
information till oss som är viktig för projektet.
Hur ser då vardagen ut för en lokal kontaktperson? Vilka möjligheter har man att bedriva ett progressivt
arbete mot extremism i sina kommuner. Vi sammanställde under 2018 en enkät där vi bland annat ställde
frågor om hur man såg på rollen som kontaktperson.

MANDAT
En viktig del för att lyckas i
arbetet är att ett tydligt
mandat som ger tyngd åt
uppdraget och möjlighet
att agera.
En annan del är en tydlig
struktur, gärna bestående
av en skriven policy,
tvärsektoriella grupper
och ett tydligt politiskt
initiativ.
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KOMMUNALA
HANDLINGSPLANER
En genomgång av länets
handlingsplaner visar att
Värmland inte avviker
nämnvärt från riket i stort.
Senaste undersökningen
visar att 9 kommuner har
eller håller på att ta fram en
handlingsplan.
En övervägande del av
dessa utgår också från en
lokal lägesbild. Något som
är viktigt för att få en plan som fungerar i det lokala arbetet. Fokus på handlingsplaner är inte lika starkt
idag som för några år sedan. Idag lägger man istället kraft på att det finns en kontinuitet på lokal nivå som
håller frågan levande.

RESURSER
För att ge tyngd åt
handlingsplanen
och möjliggöra ett
lokalt arbete krävs
naturligtvis
resurser. Både i
form av tid och
ekonomi.
Detta är en fråga
BFC driver
nationellt där vi
ser det som viktigt
att kommunerna
får ett visst
ekonomiskt stöd
för att kunna upprätthålla kompetens och avsätta tid för den som är kontaktperson. I stora kommuner går
detta ofta att lösa medan små och medelstora kommuner har betydligt svårare att klara detta. Betraktar
man extremistmiljöerna finns det inget som säger att problemen är mindre i en liten kommun. När det
gäller vit makt-miljön är det snarare regel än undantag att man verkar i små kommuner med knappa
resurser. Därför är det angeläget att alla kommuner ges möjlighet att agera.
På frågan om det finns tillräckligt med resurser avsatta framgår att flertalet kontaktpersoner inte riktigt
känner att de har nog med tid och resurser för att genomföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.
Detta i sin tur leder till att kommunen kanske inte får den kompetensutbildning eller stöd som frågan
kräver. I värsta fall kan följden bli att extrema grupper etablerar sig utan att någon har kunskap om att det
håller på att ske.
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1= Inte alls 5= I hög grad

AVHOPP
En fråga som är nära förknippad med ett förebyggande arbete mot VBE är beredskap för avhopp.
Om etablerade aktiva inom extremistiska grupper är relativt ovanliga i våra kommuner så är personer som
vill lämna och behöver hjälp med avhopp ännu mer sällan förekommande. Problemet är dock att när
behovet väl uppstår är det ofta komplicerade processer som kräver stor kunskap och stora resurser både i
tid och ekonomi.
Av den anledningen finns här ett stort behov av centralt upphandlat stöd som snabbt går att avropa när
man ställs inför frågan. Detta är något som vi formulerar i kapitlet ”Förslag för framtiden” på sid 33.
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REGIONAL SAMORDNING
År 2015 startade projektet ”Värna Värmland mot våldsbejakande extremism som kort går ut på att erbjuda
en regional samordning.
Något som för övrigt
framfördes som ett
önskemål från
kommunerna i den
undersökning vi
genomförde
tillsammans med
Karlstad Universitet
under 2013.
I slutet av 2018 gick vi
in på fjärde och
förmodligen sista
projektåret med stöd
från Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällefrågor (MUCF). När vi ställde frågan till de kommunala kontaktpersonerna om man ser ett
behov av regional samordning framgår det tydligt att de flesta av svarande kommuner finner stöd i en
regional nivå som kan bidra till att utveckla arbetet i kommunerna.
Frågan om regional samordning ligger just nu på beslutsfattarnas bord. Länsstyrelsen i Dalarna har på
uppdrag av regeringen skrivit en rapport om hur en framtida regional nivå skulle kunna utformas. BFC har
deltagit i arbetet och presenterar där de erfarenheter vi skaffat oss under tre års praktisk tillämpning.

STÖD FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT ARBETE PÅ LOKAL NIVÅ
Avslutningsvis
ställdes frågan
om vilka behov
man ser: framför
sig för att arbete
mot
våldsbejakande
extremism på
lång sikt.
Samtliga
svarande lyfter
fram fortsatta
utbildningsinsatser som en
viktig
komponent för
att lyckas. Andra viktiga delar är nätverkande och handledning samt omvärldsbevakning.
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Kommunernas och kontaktpersonernas svar ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete. Målet är att
den regionala samordningen under 2019 kommer att övergå i en permanent struktur för att säkerställa ett
progressivt arbete mot våldsbejakande extremism i Värmland.

AKTIVISM – EN KOSTNAD FÖR KOMMUNERNA
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.
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FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN
Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) kan schematiskt delas in i två delar. Den första är det
långsiktigt förebyggande arbetet som stärker det demokratiska samhället och förhindrar att människor
radikaliseras och lockas in i våldsbejakande grupper. Den andra delen är 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.
På lokal nivå handlar det om att väva in frågor kopplade till extremism i det vardagliga
förebyggande arbetet så att den personal som berörs vet hur man ska agera och vart man ska
vända sig.
En väl fungerande regional nivå garanterar en långsiktig verksamhet med hög kompetens med
kapacitet att ansvara för en långsiktig plan kring utbildning och strategier som följer regionala och
lokala lägesbilder. Den regionala nivån gör det möjligt även för små kommuner med begränsade
resurser att bedriva ett fungerande arbete i den komplexa fråga som VBE utgör.
Slutligen på nationell nivå måste det finnas aktörer som förstår problematiken och kan förse
regionala och lokala aktörer med rätt resurser kopplat både till ekonomiska smörjmedel och
forskningsbaserad kunskap.
Till det här grundläggande arbetet måste vi dessutom finna breda lösningar regionalt/nationellt för att
utveckla en fungerande avhopparverksamhet som på ett tydligt sätt kan stötta kommunens socialtjänst.
Mycket av arbetet handlar om samordning av resurser. Menar vi allvar med att förhindra nyrekrytering och
stödja den som vill lämna behöver vi med andra ord hjälpas åt längs vägen för att lyckas i det långa loppet.
BFC:s fokus riktas i första hand mot ett långsiktigt förebyggande arbete. Samtidigt har vi både kompetens
och etablerade kontakter för att snabbt kunna gripa in i ärenden av mer akut karaktär, till exempel vid
avhopp. Vi ser som en viktig uppgift att ge stöd till första linjens personal inom bland annat skola och
socialtjänst. De förslag för framtiden vi presenterar här präglas därför av denna grundsyn.
Att lagstifta och döma överlåter vi till de aktörer som äger den delen av frågan.
Nedanstående tre punkter bör ses i ett sammanhang som tillsammans kan ge en god grund för ett hållbart,
långsiktigt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.
BFC ser följande behov för framtiden:
EN LÅNGSIKTIG OCH OPERATIV SAMORDNING PÅ REGIONAL NIVÅ
De största insatserna mot våldsbejakande extremism bedrivs ofta av aktörer som inte ens tänker på att det
är en del av det man gör. Föreningsliv, samfund, skolor och fritidsgårdar är exempel på platser där arbetet
för inkludering och tillit är ständigt närvarande.
Det demokratistärkande arbetet är viktigt för att eliminera drivkrafterna bakom våldsbejakande
grupperingar. Det goda arbetet sker dock inte av sig själv. För att nå resultat krävs också kunskap. Vi ser
därför behov av en stark regional aktör som gör det lättare att tillhandahålla närproducerad kunskap och
skräddarsydda utbildningar för den lokala problembilden.
För att garantera tillgång på kompetens och kunskapsförmedling är det nödvändigt med en långsiktig,
operativ aktör på regional nivå som inte finansieras av tillfälliga projekt.
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EN VÄL SAMMANHÅLLEN STRATEGI - LOKALT/REGIONALT/NATIONELLT
Våldsbejakande extremism är global till sitt uttryck men lokal i handling, detta skapar behov av en väl
fungerande samordning och en gemensam målbild.
Komponenterna i en sådan strategi består av arbete på tre nivåer. En nationell enhet, väl förankrad i
forskning och praktisk kunskap. En regional aktör, stor nog att erbjuda hög grad av kunnande samtidigt
som man befinner sig tillräckligt nära den lokala arenan för att förstå den problematik man där brottas med
i sin vardag. Samt ett väl fungerande lokalt arbete som gärna samordnar ett brett förebyggande arbete i den
lokala miljön.
Det viktiga för ett gott resultat och god resursanvändning är samordning mellan dessa tre. En väl
sammanhållen strategi över alla nivåer hjälper den enskilda kommunen att finna rätt stöd vid rätt tidpunkt.
Dessutom till en kostnad som även den lilla kommunen klarar av att bära.
HELHETSLÖSNING FÖR STÖD TILL INDIVIDER OCH DERAS ANHÖRIGA
Vid sidan av det långsiktiga arbetet är det viktigt att erbjuda stöd i vardagen för den som behöver.
Ett väl utvecklat arbete kopplat till avhopp och stöd till anhöriga är avgörande för att göra skillnad på
riktigt.
Ett fungerande avhoppsarbete kräver initialt ett snabbt och professionellt bemötande. Till detta kommer
sedan en resursmässig uthållighet som både inbegriper personal, kunskap och ekonomi.
Vi kan inte kräva av en liten kommun som sällan kommer i kontakt med problemet att själv hantera den
komplexitet som är kopplad till detta arbete. Därför är en gemensamt organiserad avhopparverksamhet ett
viktigt behov för framtiden.
För att detta ska fungera på lokal nivå krävs breda lösningar som inbegriper både regionala som nationella
samarbeten. Dessa samarbeten måste i sin tur inbegripa både kunskapsmässiga och ekonomiska lösningar
eftersom det skapar ett handlingsutrymme och en snabbhet som är avgörande för resultatet.
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HATBROTT – VÄRMLAND
Av 2017 års publikation av Hot mot demokratin framgår att den vanligaste typen av hatbrottsmotiv
som behandlats under alla år, i såväl Region Bergslagen som riket, är främlingsfientliga/rasistiska motiv.
Inom den kategorin av hatbrottsmotiv kunde det konstateras att även om hatbrotten minskade något i
riket fortsatte de öka i Region Bergslagen (Örebro, Värmland, Dalarna), från 327 anmälningar 2015 till
429 anmälningar 2016, vilket innebar en ökning med 31 procent. Antal anmälningar i Bergslagen har
ökat varje år sedan 2013. Mot den bakgrunden är förhoppningen att 2018 års statistik från Brå visar en
omvänd trend.

OM AVSNITTET
Brottsförebyggande rådet (Brå) har tidigare publicerat en årlig hatbrottsrapport men sedan 2017
publiceras rapporten vartannat år. Mellanliggande år publiceras istället fördjupade studier inom hatbrott
och 2018 års studie fokuserar på självrapporterad utsatthet för hatbrott mellan 2005 – 2016. Här betonas
bland annat ett behov av ökad kunskap när det gäller rättsväsendets hantering av hatbrott. 8
Statistikrapporten över hatbrottsanmälningar för 2018 publiceras först hösten 2019. 9
Då hatbrott karakteriseras av svårigheten att dels upptäcka och dels utreda hatbrottsmotiv, fokuserar
avsnittet kring just detta perspektiv. Generellt för hatbrott är att anmälningsbenägenheten är befarat låg
och få anmälningar leder till åtal. Färsk forskning och polisens egna internrevision visar att det finns
särskilda utmaningar med att bekämpa hatbrott generellt och särskilt de som sker på nätet. Forskningen
talar också för att Värmland har potential till förbättring. 10 Utmaningen med att bekämpa hatbrott kan
utöver det straffrättsliga perspektivet också ses utifrån ett rättighetsperspektiv, eftersom hatbrott
rätteligen ofta beskrivs som ett angrepp på de grundläggande fri-och rättigheterna.11
Avsnittets syfte är att belysa olika dimensioner av hatbrotten. Genom att redogöra för några av de senaste
forsknings-och utredningsfynden lyfts utmaningarna med bekämpningen av hatbrott dels utifrån ett
rättighetsperspektiv och dels med nätet som arena.

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 12 som
gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen har. 13
Brås tidigare statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv redovisar hatbrott med
• främlingsfientliga/rasistiska – afrofobiska – antiromska
• antisemitiska
BRÅ (2018) Polisens hatbrottsmarkering 2018:13, s. 6.
Brottsförebyggande Rådet
<https: <//www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/hatbrottsstatistik.html>.
10 Stefan Holgersson (2018) Polisens Utredningsverksamhet – En studie av polisens arbete mot demokrati-och hatbrott på
nätet Linköping University Electronic Press.
11 T.e.x.; Brottsförebyggande Rådet Självrapporterad utsatthet för hatbrott - Analys utifrån nationella
trygghetsundersökningen 2006-2017, Sara Westerberg och Ava Isolde Faramarzi (2018) s. 9.
12 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.
13 Brottsförebyggande Rådet (2015) – Hatbrott 2014 (Rapport 2015:13) S. 14 – 15.
8
9
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• islamofobiska
• kristofobiska och andra antireligiösa
• homofobiska, bifobiska och heterofobiska
• transfobiska motiv.
Polisen beskriver hatbrott som:
… ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla människors lika
värde. Det som definierar ett hatbrott är att gärningspersonen utför angreppet på grund av sin
negativa inställning till vissa personers egenskaper…. Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp
och olaga diskriminering. Det kan även vara andra brott där ett motiv för brottet har varit att
kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av:
•
•
•
•
•
•

Ras
Hudfärg
Nationellt eller etniskt ursprung,
Trosbekännelse,
Sexuell läggning,
Eller annan liknande omständighet.14

Brottsbalken innehåller 3 specifika brottsrubriceringar som reglerar det vi ofta kallar för hatbrott: olaga
diskriminering; hets mot folkgrupp; förolämpning. De två sistnämnda utgör också tryckfrihetsbrott enligt
tryckfrihetsförordningen. Utöver detta kan alla brott bedömas som hatbrott, om motivet passar in i
ovanstående definition. Effekten av att ett brott (utöver hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och
förolämpning) 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.
OM HATBROTT OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER
Hets mot folkgrupp och förolämpning utgör så kallade tryckfrihetsbrott och regleras även i en av våra
grundlagar, tryckfrihetsförordningen. Den 1 januari i år gjordes en viktig grundlagsändring nämligen att
”könsidentitet/könsuttryck” uttryckligen skrevs in i både grundlag och brottsbalk. Detta medför dels ett
grundlagsrättsligt och dels ett straffrättsligt stärkt skydd mot hatbrott för transpersoner. 15
Grundlagsregleringen och straffskärpningen ska tolkas som att rättssystemet tillskriver hatbrott ett särskilt
stigma. Internationellt betraktas hatbrott som ett så pass stort hot mot våra demokratiska samhällen att
människorättsdomstolar, som saknar mandat att döma i brottsfrågor, börjat ta sig an hatbrottsfall utifrån
en rättighetsvinkel. Man har fokuserat på det särskilda utredningsansvar som åligger myndigheter när det
finns misstanke om ett hatbrottsmotiv samt de utmaningar som finns i att upptäcka dessa motiv. 16
Hatbrott kan aktualisera till exempel rätten till liv, rätten till privatliv och rätten att vara fri från våld,
beroende på vilket brott det rör sig om. Man har i ett flertal fall funnit att brister i utredningen, i sig, utgjort
Polisen, Hatbrott-lagar och fakta
<https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-hatbrott/>.
15 Justitiedepartementet- Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner (2017)
<https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2017/06/ett-utvidgat-straffrattsligt-skydd-fortranspersoner/>
16 EUs byrå för grundläggande rättigheter och friheter (2018) ’Unmasking bias motives in crimes: selected cases of the
European court of human rights’.
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en kränkning av den enskildes rättigheter, enligt den Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna. Vad gäller brott med till exempel ras-motiv har Europadomstolen för de mänskliga
rättigheterna i Strasbourg i flera fall avgett fällande domar på grund av att man misslyckats inleda en
utredning om hatbrottsmotiv eller funnit brister i sådan utredning. 17 Europadomstolen har också så sent
som 2017 dömt att statens underlåtenhet att tillräckligt skydda en Pride-parad från påhopp utgjort brott
mot de mänskliga rättigheterna.18 På samma sätt har myndigheters bristfälliga utredningar av attacker och
våld mot Pride-parader19 och HBTQ-demonstrationer20 utgjort kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Vad krävs för att uppfylla kravet på utredning? Enligt Europadomstolen är staters ansvar att utreda möjliga
hatbrottsmotiv ett ansvar som kräver särskild ansträngning just på grund av att de kan vara svåra att
upptäcka. Inbegripet i detta är myndigheters ansvar att göra allt som skäligen kan krävas för att upptäcka
hatbrottsmotiv med hänsyn till omständigheterna; insamla och säkra bevis; undersöka alla praktiska
möjligheter att säkerställa de faktiska omständigheterna och att fatta fullt ut sakliga och opartiska beslut,
utan att underlåta misstänkt fakta som kan vara en indikator på ett hatbrottsmotiv.21 Detta processmässiga
utredningsansvar uppstår när det finns någon form av fakta eller andra element som pekar på möjligheten
att ett hatbrottsmotiv kan ligga till grund för brottet.
Utifrån dessa inledande avsnitt kan vi konstatera att skydd mot, och straff för, hatbrott regleras i flera
regelsystem. Detta betyder ofta att det finns ett särskilt skyddsbehov kring ämnet i fråga där det också
krävs extra insatser från samhällets sida.

POLISENS INTERNREVISION OCH FORSKNING
Polisens internrevision 2017 gav vid handen att det finns väsentliga brister i förmåga att säkerställa
utredningsprocessen; styrdokument följs i regel inte upp; kvaliteten i de initiala utredningsåtgärderna
måste öka för att inte missa mängdbrott som är bärare av hatbrottsmotiv; förmåga att följa upp
polisregionernas arbete mot hatbrott är svag. 22
Brottsärenden, som egentligen är att klassa som hatbrott, riskerar behandlas som mängdbrott som till
exempel misshandel, skadegörelse eller olaga hot. Till skillnad från exempelvis hets mot folkgrupp, som
erkänts som ett hatbrott, har alltså inte en misshandel med hatbrottsmotiv en rubricering i brottsbalken.
Detta riskerar medföra att eventuella hatbrottsmotiv faller mellan stolarna i någon del av utredningen. Att
begreppet ”hatbrott” saknar en rubricering i brottsbalken medför att även en brottskod vid polisanmälan
saknas. Istället ska anmälningsmottagaren vid misstanke om hatbrott kryssa för en ruta på anmälan. I detta
avseende visar revisionen att det saknas kunskaper om interna rutiner för hatbrott i
anmälningsmottagningsfunktionen. Internrevisionen fann att kopplingen mellan mängdbrott och hatbrott
inte gjorts i tillräcklig omfattning, varken regionalt eller nationellt. 23
Alla polisregioner har som ett led i att stärka arbetet mot hatbrott infört särskilda rutiner för
hatbrottsärenden de senaste åren. Dessa varierar från region till region och man har infört olika former av
utredningsorganisation. Antingen har en speciell grupp av utredare eller enskilda utredare för hanteringen
av hatbrott utsetts.24 Polisens internrevision 2017 fann att utredningskvaliteten av hatbrott var högre i de

T.e.x. Menson m fler mot Storbritannien nr. 47916/99 (2003); M.F. mot Ungern nr. 45855/12, (2017) R.B mot Ungern
nr. 64602/12 (2016).
18 MC och AC mot Rumänien nr. 12060/12 (2017).
19 MC och AC mot Rumänien (2017)
20 Identoba mot Georgien nr. 73235/12 (2015)
21 EU:s byrå för grundläggande rättigheter och friheter ’Unmasking bias motives in crimes: selected cases of the European
court of human rights’ (2018) s. 10.
22 Polisen - Internrevision Granskning av polisens arbete mot hatbrott (2017) s. 3.
23 Polisen – Internrevision s. 16-18¸ s. 5-4.
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Polisen - Internrevision (2017) s. 1.
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regioner där man infört en särskild grupp av utredare inriktade mot hatbrott, snarare än utpekade enskilda
utredare för att arbeta med hatbrottsanmälningar.
En forskningsrapport vid Linköpings universitet i samarbete med MSB har granskat hanteringen av ca 800
hatbrottsanmälningar på nätet gjorda av föreningen Näthatsgranskaren. Forskningen har gjorts mot
bakgrund av att Näthatsgranskaren funnit att det stora antalet hatbrott på nätet till trots mycket sällan
leder till lagföring. Undersökningen fann att de olika polisregionernas förmåga att utreda hatbrott på nätet
verkar skifta kraftigt. En generell kunskapsbrist inom brott på nätet och juridisk och intern kunskap om
hatbrottshantering är något studien lyfter fram som utvecklingsområden. Men forskningen lyfter också rent
rutinmässiga brister så som att ett högt antal anmälningar försvunnit i administrationen i vissa regioner.25
Även om forskningen är fördelad över samtliga polisregioner finns vissa resultat att tillgå som gäller enbart
Värmland. Resultatet visade till exempel att 12% i av inskickade anmälningar ledde till åtal i Värmland
jämfört med 36% i Dalarna. I förhållande till antal anmälningar som gått till åtal, lades en stor andel av
ärenden ned i Värmland. Med undantag från Dalarna har övriga Bergslagen (Värmland och Örebro) bland
de sämsta resultaten nationellt vad gäller utredningsförmåga för hatbrott på nätet. Bergslagen hade bland
de bättre resultaten i fråga om antal åtalade i relation till antal anmälda personer. 26 Men statistiken visar
inte vilka kommuner resultaten är fördelade på så det är oklart vad just detta kan innebära för Värmland.
Både revisionen och forskningen pekar på att polisens utredningsarbete behöver förstärkas i utredningens
alla skeden, såväl generellt som på nätet. Det faktum att föreningen Näthatsgranskaren idag utför arbete
som kan anses falla på polisens bord är enligt studien en indikator på att något måste förändras.
KORT OM POLISREGION BERGSLAGENS HATBROTTSARBETE
BFC kontaktade Anders Garpenhag, ansvarig för samordningen av hatbrottsutredare i Bergslagen för att
fråga hur man jobbar mot hatbrott.
ORGANISATORISKT
Bergslagen saknar en så kallad hatbrottsgrupp och jobbar istället med för närvarande ca 8 utredare. Arbetet
med att ha en jämn fördelning av utredare är kontinuerligt och pågående. Resursfrågor, en hög
personalomsättning samt ett generellt ansträngt läge för polisen uppges vara försvårande faktorer för att
bland annat få till stånd ett stabilt team. Hatbrottsgrupper i de större städerna är tänkta att fungera som
”faddrar” för andra regioner. För Bergslagen är detta bland annat Göteborg, som har en hatbrottsgrupp.
Vad gäller hatbrott på nätet finns särskilda personer på det uppdraget, såväl på det nationella planet som i
Bergslagen.
KUNSKAP OM HATBROTT
För kompetensutveckling finns bland annat interna utbildningar om hatbrott tillgängliga på webben som
enligt Anders bör genomföras av alla på polisen, för att öka kunskapen generellt kring de här frågorna.
Annan utbildning i form av konferenser och föreläsningar genomförs också för att öka medvetenheten om
hatbrottsmotiv och söka säkerställa att de inte faller mellan stolarna under utredningen. ”Man strävar efter
att det ska ringa en klocka och det är viktigt att man som utredare kan ställa rätt frågor.” Det
förtroendeskapande arbetet tas också upp, och särskilt vikten av ett gott bemötande är väsentligt så att
polisen bjuder in till att anmäla. De som jobbar med att ta emot brottsanmälningar, så kallade
anmälningsmottagare, ska också genomgå utbildning om hatbrott. Detta är viktigt eftersom själva anmälan i
många fall är den första kontakten enskilda har med polisen.
Sedan särskilda utredare infördes upplevs arbetet mot hatbrott som tydligare och det har blivit lättare att
följa upp. Uppföljning sker kontinuerligt bland annat genom att statistiskt underlag sänds till enheten för
processansvar.
Stefan Holgersson (2018) Polisens Utredningsverksamhet – En studie av polisens arbete mot demokrati-och
hatbrott på nätet Linköping University Electronic Press s. 4.
26 Stefan Holgersson (2018) Polisens Utredningsverksamhet, s. 13.
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FRAMGÅNGSFAKTOR
Enligt Anders Garpenhag skulle en stor framgångsfaktor i arbetet mot hatbrott vara att införa en
hatbrottsgrupp så som i Malmö, Stockholm och Göteborg. Den största fördelen med en grupp är bland annat
att gruppen då rent organisatoriskt utgör en enhet eller rotel.

FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN
Arbetet med att bekämpa hatbrott är komplext då det rimligtvis måste innefatta många aspekter och många
samhällsaktörer för att förändra den verklighet statistiken pekar på. Samhället behöver ha beredskap för
att effektivt kunna förebygga hatbrott och för att vidta åtgärder som är tillräckliga när hatbrott begås. En
viktig del är att offentliga aktörer ges rätt förutsättningar för att kunna agera goda exempel och genom det
sända ut rätt signalvärden i samhället.
Mot bakgrund av detta och av de senaste rapporterna som visar att antalet anmälningar om hatbrott ökar,
lyfter BFC följande punkter som särskilt viktiga både i det förebyggande arbetet och i rättsväsendets
hantering av hatbrott.
KUNSKAPSHÖJANDE INSATSER
Kunskapshöjande insatser kommer fortsatt att vara en mycket avgörande faktor i det förebyggande arbetet
mot hatbrott generellt. Samverkan mellan kommunala och andra samhällsaktörer är här av särskilt stor
vikt.
Näthatet är i sig en begränsning ”av det demokratiska samtalet” och nätet som arena utgör ett särskilt stort
hot. Mot den bakgrunden är det av stor vikt att förhindra flödet av sådan spridning för att begränsa det
nästan obegränsade ”spelrum” nätet bereder väg för. För att effektivt motarbeta hatbrott som sker över
nätet lyfter forskningen först och främst en ökad kompetens och kunskap. Det utgör också en betydande
faktor i spridningen av hat mot människor som tillhör vissa grupper och i förlängningen en grogrund för
våldsbejakande extremism.27 Det behövs mer kunskap om vad som är lagligt och vad som inte är lagligt
d.v.s. hur yttrandefriheten får och inte får användas.
EN HATBROTTSGRUPP I BERGSLAGEN
En välfungerande utredningsprocess är en grundläggande del i samhällets bekämpning av inhemsk
extremism.28 Bergslagen har tilldelat enskilda utredare ansvaret att handha hatbrott, man har alltså inte
infört en hatbrottsgrupp. Att i framtiden tillsätta en grupp kan bli ett steg i ledet att effektivisera och säkra
bland annat hatbrottsutredningarna, något som polisen i Bergslagen själva framhållit och som skulle gynna
Värmland i det stora hela.
PERSPEKTIV GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER
Rättighetsperspektivet kan komplettera den annars brotts- och påföljdscentrerade vinkeln på hatbrott
såväl inom rättsväsende som på statliga myndigheter och i kommunala verksamheter. Detta perspektiv
sätter fokus på den brottsutsattes rättigheter och dennes rätt till upprättelse, därav ligger ett rigoröst
utredningsansvar på rättsväsendets bord. Av allt att döma får utvecklingen i Europadomstolen för de
mänskliga rättigheterna tolkas som att ett starkare rättighetsperspektiv bör tillskrivas allt arbete mot
hatbrott. Detta sätter ljus på några av våra mest grundläggande rättigheter; att vara fri från kränkningar,
hot och våld oavsett sexuell läggning eller etnisk bakgrund, till exempel. Våra rättigheter och friheter är en
viktig påminnelse om det människovärde och de demokratiska principer vi skyddar genom att bekämpa
hatbrott. I praktiken skulle detta kunna innebära att exempelvis lägga resurser på intervju-teknik och

27
28

Stefan Holgersson (2018) Polisens Utredningsverksamhet, s. 78.
Stefan Holgersson (2018) Polisens Utredningsverksamhet, s. 24.
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bemötande för att öka chanserna att fånga upp eventuella hatbrottsmotiv vid hatbrottsanmälan. I skola
skulle detta kunna innebära kunskapshöjande insatser vad gäller både enskildas rättigheter och
skyldigheter.
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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.”29
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 2018 presenterar därför olika händelser som kan
ses som ett hot mot våra demokratiska värden.

29

Ur Samtalskompassen, 2015
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