HOT MOT DEMOKRATIN I VÄRMLAND
Årsrapport 2017

FÖRORD
Från 2017 minns vi framförallt två datum som vart och ett inte bara påverkat händelseutvecklingen
nationellt utan också arbetet regionalt och lokalt. Det är också två datum som med all önskvärd tydlighet
visar på vikten av ett närvarande och ständigt pågående förebyggande arbete.
På några sekunder den 7 april förvandlades Drottninggatan i Stockholm från en trygg plats för
fredagsflanörer till skådeplats för dödlig terror. I hög fart styrde Rakhmat Akilov lastbilen längs gågatan i
syfte att döda och skada. Angreppet visar hur skör vår tillvaro är och hur skrämmande effektivt
terrorvapnet är för den som vill skada vårt öppna samhälle.
Den 30 september kraftsamlar Nordiska motståndsrörelsen i Göteborg till en demonstration man hoppas
ska bli den största manifestationen i modern tid. Utfallet blev inte vad man önskat men 600 nazister på
gatorna i Göteborg är ändå en obehaglig påminnelse om de krafter som inte bara vill skada utan också
störta vår demokratiska ordning.
Dessa händelser, framförallt attacken på Drottninggatan, ledde fram till en debatt där brott och straff
alltjämt står i fokus. Naturligtvis är det viktigt att våra lagar stämmer väl med den verklighet vi lever i,
samtidigt får vi inte tappa det förebyggande perspektivet som syftar till att ta bort själva incitamentet till
extremistiskt motiverat våld och andra brott.
Även på det lokala planet har vi två händelser som sticker ut i sammanhanget. Den 19 juni samlades
kommunfullmäktige i Karlstad för att besluta i moskéfrågan. Ett 40-tal vit makt-anhängare stör mötet med
talkörer och slagord. Den 9 september gick personer från samma gruppering till öppen attack mot Prideparaden i Karlstad. Ett angrepp som slutade med att två personer avvisades.
På Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) 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 denna femte årsrapport framgår att aktiviteten från vit makt-miljön är fortsatt hög medan de autonoma
grupperna samt den religiösa extremismen i stort sett är helt frånvarande. En något högre andel
förtroendevalda uppger att de under 2017 utsatts för hot eller våld. Inför valåret 2018 finns det anledning
att ytterligare mobilisera det förebyggande arbetet.
Hatbrottsanmälningarna ökar i vår region vilket sticker ut i ett nationellt perspektiv, något som inte bara är
negativt då mörkertalen är höga. Vi vill gärna tro att vårt och andras arbete i länet med att lyfta frågorna gör
att fler vågar och vill anmäla.
Genom ”Hot mot demokratin” vill vi ge en bild av läget i Värmland kopplat till hot, hat och extremism.
Förhoppningen är att rapporten blir ett konkret stöd inte bara för oss på BFC utan även när andra aktörer
ska utforma sitt förebyggande arbete.
Karlstad den 12 mars 2018

Hans Olsson
Ordförande
Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Lars Andersson
Vice ordförande
Brottsförebyggande Centrum i Värmland
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SAMMANFATTNING
HOT MOT FÖRTROENDEVALDA
Bland ordföranden och vice ordföranden i nämnder i länet uppger 31,5 procent av 73 respondenter
(enkäten skickades till 122 politiker vilket ger en svarsfrekvens på knappt 60 procent) att de under 2017
utsattes för hot, trakasserier, våld eller skadegörelse i samband med sitt politiska uppdrag. En liten ökning
från 2016 då 28 procent uppgav utsatthet. Det vanligaste var att bli utsatt för hot/påhopp via sociala
medier, något som också Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport Politikernas trygghetsundersökning
(PTU) visar.
Upprepad utsatthet är vanligt, vilket också PTU visar, 73 procent av de utsatta politikerna har angripits 2–5
gånger under förra året. En något högre andel än föregående år, drygt 71 procent jämfört med förra årets
66 procent uppger att de inte påverkats av oro för eller faktisk utsatthet. Antal politiker som uppger att de
har undvikit att uttala sig eller engagera sig i en fråga ökade under 2017. Endast i sex fall polisanmäldes
händelsen.
Det har skett en fortsatt förbättring vad gäller kännedom om det finns en handlingsplan, antingen i
kommunen eller i partiet, för politikers utsatthet. Det är dock 30 procent av länets ledande politiker, som
därmed är synliga och mottagliga för hot och trakasserier, som uppger att de inte känner till om det finns en
handlingsplan.
BFCs förslag för framtiden gällande hot mot förtroendevalda är följande:
Ökad kunskap och anmälningsbenägenhet för att stärka det förebyggande arbetet och undvika
normalisering av politikers utsatthet.
Ökad kännedom om handlingsplaner för att förtroendevalda ska veta vart de ska vända sig om
de blir utsatta i samband med sitt politiska uppdrag.
Demokratifrämjande arbete i flera sammanhang för att bevara respekten för demokratiska
värden samt att frågor om hot och trakasserier lyfts inom olika delar av samhällslivet.

VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM
Under 2017 fortsätter vit makt-miljön att flytta fram sina positioner medan den autonoma vänstern och
religiöst orienterade extremismen kvarstår på en låg eller mycket låg nivå.
För Värmlands del ökar antalet aktiviteter från Nordiska motståndsrörelsen (NMR) från 142 till 170 (en
ökning med knappt 20 procent) under 2017, samtidigt som fristående nätverk inom miljön etablerar sig i
länet. Fortfarande är det Kristinehamn, Filipstad och Karlstad som drabbas hårdast men vi ser en oroande
utveckling där aktiviteter sprids till alltfler kommuner i länet. Störningen av Karlstads
kommunfullmäktigemöte i juni när moskéfrågan behandlades och angreppet på Pride-paraden i september
är två händelser som visar att man inte drar sig för att gå till konkret handling.
Den autonoma miljön (vänsterorienterad extremism) är sedan några år starkt nedtonad i Värmland och har
under 2017 knappt gett sig till känna. Enstaka klistermärkesuppsättningar har noterats men det går inte att
koppla till någon fast verksamhet i länet. Det innebär dock inte att vi kan räkna bort miljön som ett
potentiellt hot. Inför ett valår brukar man ofta mobilisera och med en framväxande vit makt-miljö finns risk
att även autonoma grupper startas upp för att bemöta fascism och nazism. Det finns också risk att Karlstad
blir plats för demonstrationer som lockar till sig båda grupperingarna.
Den religiöst orienterade extremismen har även under 2017 hållit låg profil i Värmland. Naturligtvis
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aktualiserades frågan i och med attacken på Drottninggatan som genomfördes i Islamiska Statens namn.
Även Säkerhetspolisens (SÄPO) rapport som visar att antalet personer med koppling till islamistisk
extremism ökar i landet visar på allvaret kring den här problematiken. För Värmlands del är det ändå
viktigt att se hur det faktiskt ser ut, så att hot och riskbedömningar görs på riktiga grunder. Den
lägesrapport vi på BFC kan göra utgår från det som är synligt i regionen. Eftersom det mesta av problemen
kring religiöst orienterad extremism ligger dolt inom problematiken kopplat till ensamagerande är det här
en fråga som får överlämnas till Säkerhetspolisens analyser. Vi kan dock konstatera att Värmland inte har
den typen av strategiska mål som skulle påverka säkerhetsläget negativt, en bild som SÄPO bekräftar.
BFCs förslag för framtiden gällande våldsbejakande extremism är följande:
Fokus på ett brett kunskapsbaserat förebyggande arbete som inkluderar kunskapshöjande
insatser som bidrar till att skapa ett inkluderande samhälle med respekt för våra demokratiska
värden samt fokus på det praktiska arbetet.
En stark lokal/regional/nationell samordning som på ett resurseffektivt sätt bidrar till en
operativ verksamhet med hög kompetens och flexibilitet.
Stöd till individer och deras anhöriga som vill lämna extrema miljöer. Ett arbete som kräver
breda regionala och nationella samarbeten för att lyckas.

HATBROTT
Hatbrottsanmälningarna minskade något i Sverige under 2016 i Sverige. Enligt Brottsförebyggande
rådet (Brå) minskade polisanmälda brott med 8 procent från 2015, men är fortfarande på en hög nivå
jämfört med tidigare år. I Region Bergslagen, där polisområde Värmland ingår, ökade däremot
anmälningar med nästan 22 procent. Mest ökade anmälda brott inom brottskategorin
skadegörelse/klotter samt brott med främlingsfientliga/rasistiska motiv, ökningen var 68 respektive
32 procent. Brott där demokratiska värderingar inte respekteras, brott där motiven kan kopplas till
hat eller rädsla för sexuell läggning, trosbekännelse, etnisk tillhörighet eller könsöverskridande
identitet är ett hot mot demokratin.
Hatbrott definieras som: brott mot person, grupp, egendom, institution eller representant för dessa, som
motiveras av rädsla för, fientlighet eller hat mot den utsatta grundat på hudfärg, nationalitet eller
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck 1 som
gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen har.
I Region Bergslagen såsom i hela riket är den vanligaste brottskategorin för hatbrottsanmälningar olaga
hot/ofredande och har varit så mellan 2012 till och med 2016. Under samma period är det vanligaste
hatbrottsmotivet främlingsfientligt/rasistiskt motiv.
BFCs förslag för framtiden gällande hatbrott är följande:
Kunskapshöjande insatser för allmänhet och andra aktörer för ett stärkt förebyggande arbete.
Samordning mellan olika samhällsaktörer och -sektorer för att bättre lyckas med insatser och
skapa synergieffekter.
Värderingsarbete för att säkerställa mänskliga rättigheter och allas lika värde.

1

Det vill säga vilket kön man upplever sig tillhöra samt hur någon väljer att uttrycka sitt biologiska kön, sociala kön
och/eller det kön man identifierar sig som.
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HOT MOT FÖRTROENDEVALDA I VÄRMLAND
Ett led i att värna demokratin är att motverka tendenser som på kort eller lång sikt kan utgöra
utmaningar eller hot för det demokratiska styrelseskicket. Ett sådant hot är utsatthet bland
förtroendevalda och myndighetspersoner, de som i sina uppdrag förkroppsligar vår representativa
demokrati samt uppfyllandet av de medborgerliga rättigheterna. Om dessa i sitt uppdrag genom hot
eller våld påverkas att fatta beslut i viss riktning eller undviker att uttala sig i en fråga så hotas en av de
grundläggande delarna av vår demokrati. Hot och våld mot dessa personer måste därför motverkas.
All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.2

UTSATTHET BLAND FÖRTROENDEVALDA I VÄRMLAND 2017
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 11 januari ut en enkät till ordföranden och vice ordföranden i nämnder i samtliga länets
kommuner. Totalt skickades enkäten till 122 förtroendevalda och besvarades av 73 personer från samtliga
av länets kommuner, vilket ger en svarsfrekvens på knappt 60 procent, en ökning från tidigare år. En
påminnelse skickades ut den 12 februari. Enkäten var öppen till och med den 28 februari.
Enkätens syfte var att få en bild av hur utsattheten bland förtroendevalda i länet ser ut. Resultatet är inte
representativt för alla politiker i länet eller politiker i allmänhet, utan ger en bild av utsattheten i just den
målgruppen vi sänt enkäten till. Politikernas trygghetsundersökning, PTU, som Brottsförebyggande rådet
genomför, visade både för 2012, 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.

2

Regeringsformen 1:1
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RESULTAT
Könsfördelningen bland respondenterna är något ojämn, 63 procent män och 37 procent kvinnor. Bland de
som nåddes av enkäten var fördelningen 54 procent män och 46 procent kvinnor, vilket gör att män är
något överrepresenterade bland de som svarat på enkäten.
KÖN
0; 0%

27; 37%

46; 63%

Man

Kvinna

Annat

HOT OCH TRAKASSERIER
Majoriteten, 70 procent, utsattes inte för några hot eller trakasserier under 2017 medan 30 procent, eller
22 politiker gjorde det. Av de utsatta var 82 procent män och 18 procent kvinnor. Det är en liten ökning från
2016 då 26 procent uppgav utsatthet för hot och trakasserier. Jämför vi detta med Brås 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.

UTSATTHET HOT OCH TRAKASSERIER
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Den vanligaste händelsen var hot/påhopp via sociala medier, 17 av 22 utsatta politiker uppgav att de
utsatts för det. Därefter kom hotfullt uttalande öga mot öga, e-post samt uthängd på internet. Det är fler
respondenter än tidigare år som uppger de vanligaste formerna av utsatthet. Flera respondenter uppger
också utsatthet för flera former av hot och trakasserier. Även PTU visar att den vanligaste händelsen var
just hot/påhopp via sociala medier.
TYP AV HÄNDELSE
Hotad genom uttalande till tjänsteman
1
Hotfull "gåva"
0
Uthängd på affisch/flygblad/liknande
0
Kapat internetkonto/skapat falskt konto i ditt…
2
Oönskad vara beställd i ditt namn
0
Falska anmälningar
2
Hotfullt sms/mms
4
Obehagligt besök/förföljd
1
Olovligen fotograferad/filmad
2
Hotfullt brev/vykort
4
Hotfullt telefonsamtal
3
Hotfullt uttalande öga mot öga
Uthängd på internet
Hotfullt e-post
Hot/påhopp via sociala medier
0

2

4

9
8
8
17
6

8

10

12

14

16

18

Respondenterna kunde här fylla i fler alternativ varför summan är högre än de 22 respondenter som uppgett
utsatthet.

VÅLD, SKADEGÖRELSE ELLER STÖLD
Tre politiker, varav två kvinnor, uppgav att de utsatts för våld, skadegörelse eller våld under 2017. Två av
dessa utsattes även för hot och trakasserier. Exempel som nämns är att ett framhjul skruvats av på bilen,
avföring har kletats på dörren och att man varit utsatt för knuff eller liknande.

”hotet har blivit polisanmält”
”Jag får lust att strypa dig” sa en kvinna
”Det varit kring skolfråga.”
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HUR MÅNGA GÅNGER UTSATTES DU?

2; 9%
4; 18%

16; 73%

1 gång

2-5 gånger

6 gånger eller fler

Bortfall en respondent

När det gäller hur många gånger de utsatta politikerna utsattes under 2017 så har andelen som utsattes 6
gånger eller fler minskat från föregående år, från 42 procent till 18 procent. Det är förvisso ett litet antal vi
har att utgå ifrån, och med en ökning av utsatta 2–5 gånger så är tendensen fortsatt att upprepad utsatthet
är vanligt, något som också PTU visar.

VAD TROR DU FÖRÖVAREN VILLE UPPNÅ?

2

0

2
11
6
2

Påverka agerande/beslutsfattande

Få dig att sluta som förtroendevald

Visa missnöje

Hämnas

Förödmjuka/förolämpa

Vet ej/annat

11 av 233, knappt 48 procent av de utsatta politikerna uppfattade det som att syftet för förövaren var att
påverka beslutsfattandet eller agerandet 4. Jämför vi här med resultatet i PTU så är det en uppfattning som
sticker ut, då endast 23 procent i PTU uppgav att de uppfattade förövarens motiv som att påverka agerande
eller beslutsfattande. Vi har dock ett litet underlag att utgå ifrån så det går inte att säga om den
uppfattningen är mer vanligt förekommande hos förtroendevalda i Värmland. Politikerna uppfattar det
oftast som att gärningspersonen tillhör en lokal aktionsgrupp bildad med anledning av särskild politisk
3

Frågan inkluderar förtroendevalda utsatta för både hot, trakasserier, våld, skadegörelse eller stöld, totalt 23 stycken.
Här efterfrågade vi politikernas uppfattning om den senaste händelsen, vi kan därmed inte kontrollera det faktiska
syftet.
4
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fråga, varför just uppfattningen att motivet varit att påverka beslutsfattande framstår som rimligt.
Vid frågan om den senaste händelsen polisanmäldes så var det bara i sex fall det gjordes en polisanmälan, i
knappt 70 procent av fallen gjordes ingen polisanmälan.
HANDLINGSPLAN FÖR POLITIKERS UTSATTHET?
Vi ställde frågan om politikernas kännedom om en handlingsplan för politiskt förtroendevaldas utsatthet
för trakasserier, hot eller våld. En fortsatt glädjande förändring är att fler uppger kännedom om att det finns
en handlingsplan vad gäller förtroendevaldas utsatthet för hot och våld.
Vi vet inte hur kännedomen ser ut bland de som inte besvarade enkäten. Det kan vara så att de känner till
att en handlingsplan finns, men trots en förbättring så är det ändå 30 procent av ledande förtroendevalda i
länet 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.

KÄNNEDOM OM HANDLINGSPLAN
2
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Respondenterna kunde fylla i fler alternativ varför summan är högre än de 73 respondenterna. I vissa fall finns alltså
kännedom både om kommunens och det egna partiets handlingsplan.
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ORO OCH PÅVERKAN
Det behöver inte bara vara faktisk utsatthet i samband med det politiska uppdraget som gör att politiker
riskerar att, eller faktiskt, påverkas på olika sätt i sitt uppdrag. Även oro för utsatthet kan påverka i det
politiska uppdraget.
HAR DU PÅVERKATS PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE SÄTT?
Annat
Nej, ingen påverkan alls
Undvikit att engagera dig/uttala dig i specifik…
Fattat annat beslut/vidtagit annan åtgärd
Lämnat samtliga uppdrag

Lämnat specifikt uppdrag
Tvekat inför åtgärd eller beslut
Övervägt att lämna samtliga uppdrag
Övervägt att lämna specifikt uppdrag
0
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10
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20
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40
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60

2015

Respondenterna kunde här fylla i fler alternativ varför summan är högre än de 73 respondenterna.

En majoritet, cirka 71 procent och 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 men vi
vill också fästa uppmärksamheten mot det faktum att antal politiker som uppger att de undvikit att
engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga har ökat från föregående år och 14 politiker uppger detta och
sju politiker, även det en ökning, har övervägt att lämna specifika eller samtliga uppdrag.
Av de som faktiskt utsatts uppger 14 av 23 politiker, knappt 61 procent någon form av påverkan, en liten
ökning 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 7 av 50 politiker eller 14 procent, som uppger någon form av påverkan, en
minskning från tidigare år. Totalt anger knappt 29 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 34
procent och jämför vi med PTU så är det 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, knappt 66 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.

”Inga specifika frågor tänker jag på. alla frågor som just berör en personligen kan irritera en och kan
agera stark. hot (och våld till och med) används för att påverka politiska beslut i större uttrycklig i
samhället allmänt. Även om jag personligen är inte drabbade tänker jag inför många beslut hur det
uppfattas av mottagare. visst är man lite mer försiktig och vågar man mindre ibland. Det påverkar
beslutet.”
”Det har ökat ordentligt de senare åren.”
”Samhällsklimatet har snabbt förändrats i Sverige och i vissa delar av landet kan man uppleva att
polisen och andra rättsvårdande myndigheter mer eller mindre har tappat greppet om situationen. Skjutningar och andra våldsaktioner har mer eller mindre blivit "vardagsmat", vilket är mycket
oroande och skrämmande!”
”Är inte orolig men rätt övertygad om att det kommer hända fler gånger, särskilt valåret.”
”Beslut om kommunens skolstruktur (byskolors vara eller inte vara)”
”Vi har nu valår och om det blir på samma sätt som under 2014 att motståndarna bara försöker hänga
ut mig som person och inte diskutera vår politik så ser jag en risk i att man kan bli utsatt”
”Är mycket trygg i mig själv”
”Detaljplanefråga och migrationsfrågor”
”Ökat polariseringen i samhällsdebatten”
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FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN
Det är av största vikt att våra förtroendevalda får möjlighet att utföra sina uppdrag utan att utsättas för
trakasserier eller hot och ingen ska behöva tveka eller i värsta fall ändra ståndpunkt av rädsla inför
konsekvenserna av sitt ställningstagande. Värmland behöver politiker som tryggt kan utföra det vi valt dem
till att göra.
BFC ser därför följande behov för framtiden:
ÖKAD KUNSKAP OCH ANMÄLNINGSBENÄGENHET
För att stärka det förebyggande arbetet behöver förtroendevalda får kunskap om olika förebyggande
åtgärder i deras vardag. Vidare krävs att förtroendevalda polisanmäler hot och våld i högre utsträckning än
idag. Detta synliggör utsattheten och gör att det inte normaliseras och accepteras som en del i uppdraget –
vare sig bland medborgare eller bland förtroendevalda själva.
ÖKAD KÄNNEDOM OM HANDLINGSPLANER
Trots en förbättring från föregående år så är det fortsatt allvarligt att kännedomen brister gällande en
eventuell handlingsplan mot politiskt förtroendevaldas utsatthet. I de fall en handlingsplan inte finns i
kommunen bör det upprättas och i de fall det finns måste kännedomen öka. Samtliga förtroendevalda ska
känna till vart de kan vända sig och hur de bör agera vid utsatthet.
DEMOKRATIFRÄMJANDE ARBETE
Demokratin och dess principer kan aldrig tas för givna. Vi måste ständigt förankra respekten och tilltron till
det demokratiska systemet och till varje individs lika värde. Detta är ett arbete som måste införlivas från
tidig ålder i skolan och i hemmet men också senare i livet på arbetsplatser och i föreningslivet. Att frågor
som rör hot och kränkningar, inte minst på sociala medier, är närvarande i olika delar av samhällslivet är
centralt för att det inte ska normaliseras och accepteras att någon i allmänhet, och i detta fall
förtroendevalda i synnerhet, ska utsättas för hot eller trakasserier.
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VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM I VÄRMLAND
Våldsbejakande extremism innebär kortfattat ett förespråkande av hot eller våld för att förändra
statsskicket. Inom de olika miljöerna; vit makt-miljön, den autonoma miljön och den religiöst
orienterade extremistiska miljön, finns det personer som verkar mot det demokratiska systemets
grundläggande funktioner. Detta innebär bland annat hot, våld och trakasserier mot politiker på olika
nivåer, mot enskildas demokratiska rättigheter samt att planera och genomföra terrorattentat.
Ingen föds till extremist. Tillsammans kan vi förebygga våldsbejakande extremism.
Genom förebyggande arbete stärker vi individen och samhället.5

INLEDNING
Arbetet mot våldsbejakande extremism har på nationell nivå utgått från Nationella samordnaren sedan
starten 2014. Med utgången av 2017 förändrades denna struktur när arbetet togs över av en ny enhet
kallad Center mot Våldsbejakande Extremism (CVE). Den nya verksamheten är underställd
Brottsförebyggande rådet (Brå) och är permanent i förhållande till Nationella samordnaren som hade ett
tillfälligt kommittéuppdrag.
I Värmland bedriver BFC sedan 2015 projektet Värna Värmland mot våldsbejakande extremism som
innebär en regional samordning av arbetet i regionen. 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.

VIT MAKT-MILJÖN I VÄRMLAND
Denna rapport är en sammanställning av aktiviteter från vit makt-miljöns verksamhet i Värmland under
2017, framförallt är det Nordiska motståndsrörelsens (NMR) klistermärken och flygblad som människor
märker av, men under 2017 har vi också fått en ny aktör i den värmländska miljön, det är gruppen som går
under namnet ”Defend Wermland” och består av före detta medlemmar och sympatisörer till Svenskarnas
parti, NMR och andra vit makt-grupper, Deras verksamhet rapporteras aldrig in på det sätt som NMR gör
vilket gör att de är svårare att följa men vi har sett ”trygghetsvandringar” kampsportsträningar och
klistermärksuppsättningar från gruppen.
NORDISKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN (NMR)
Nordiska motståndsrörelsen (NMR), tidigare Svenska motståndsrörelsen (SMR),
bildades 1997 och är en våldsam nationalsocialistisk organisation som vill införa
ett nationalsocialistiskt styre i Norden. Tidigare SMR drog till sig personer med
anknytning till Vitt Ariskt Motstånd (VAM). NMR finns representerade i Sverige,
Norge, Finland.
Organisationen har delat in landet i sju zoner, som de kallar ”nästen”, vilka styrs av
en nästeschef. Inom dessa finns lokala aktivistgrupper, så kallade kampgrupper. Värmland ingår i näste 5
tillsammans med Dalarna och en kampgrupp, nummer 503, finns i länet . När NMR på sin hemsida listade
Sveriges 20 mest aktiva kommuner hamnade Kristinehamn på en 8:e plats.

5

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
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Organisationens medlemmar är kända för att ta till våld mot meningsmotståndare och andra som ses som
fiender till organisationen. När Sveriges radio6 kartlade och identifierade 178 personer som varit mest
aktiva under 2017 i NMR så visade det sig att varannan är dömd för brott och var fjärde är dömd för
våldsbrott.

NMR på Soltorget februari 2017. Foto: P4 Värmland

6

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6890955
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AKTIVITETER I VÄRMLAND
Nedan presenteras de inrapporterade aktiviteterna från NMR i våra kommuner, det har även spridits
propaganda i fler kommuner men de tas inte med då de inte rapporterats in på Nordfront.se
Antalet aktiviteter är inte det samma som antalet aktivister i kommunerna.

2
Två enskilda aktiviteter har
rapporterats in som två
enskilda aktiviteter men utan
att ange vilken kommun som
gäller.
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INRAPPORTERADE AKTIVITETER PÅ NORDFRONT.SE 2013–2017

KOMMUN

2013

2014

2015

2016

2017

ARVIKA

0

0

8

7

2

EDA

0

0

0

0

1

FILIPSTAD

0

0

23

38

34

FORSHAGA

0

0

3

0

2

GRUMS

0

0

1

0

8

HAGFORS

0

0

0

0

0

HAMMARÖ

1

0

2

7

2

KARLSTAD

3

5

18

47

27

KIL

0

1

0

0

1

KRISTINEHAMN

1

5

4

35

65

MUNKFORS

0

0

0

0

0

STORFORS

0

0

0

3

7

SUNNE

0

0

0

0

0

SÄFFLE

0

0

0

3

4

TORSBY

0

1

0

0

0

ÅRJÄNG

0

0

2

0
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VÄRMLAND

0

0

0

2

2
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5
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UTVECKLING 2013-2017
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VARFÖR SER VI EN SÅDAN ÖKNING I VÄRMLAND 2013–2017
Det sprids en hel del propaganda i Värmland (främst i de östra delarna) vilket beror på att det är där
aktivisterna finns. Det rör sig om få individer men ack så aktiva i spridandet. NMRs närvaro blir också
tydligare eftersom det sedan ett par år finns en etablerad kampgrupp i länet.

17

AKTIVITETSSLAG
Merparten av de inrapporterade aktiviteterna rör främst klistermärken, affischer och flygblad. Nedan
presenteras de aktivitetsslag som rapporterats in under 2017
AKTIVITETSSLAG NMR
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PROPAGANDASPRIDNING
Uppsättning av klistermärken, sprayning, flygbladsutdelning och uppsättning av banderoller.
OFFENTLIGA
Gruppen/individen har ställt sig på en offentlig plats och delat ut flygblad till förbipasserande
AKTIONER/AVSPÄRRNINGAR
Gruppen har spärrat av byggnader med avspärrningsband. Den aktion som är inrapporterad är en
avspärrning som gjordes 27:e januari (NMR är en organisation som förnekar förintelsen)
TRÄNING
Fysisk träning, inklusive kampsport.
SOCIALA AKTIVITETER
Där gruppen träffas och tillsammans gör saker ihop, bland annat tillverkning av propaganda som är
merparten av de sociala aktiviteterna. Här finns också ett nationaldagsfirande.
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DEMONSTRATION FÖRSTA MAJ
Första maj samlades cirka 500 personer i Falun och demonstrerade under parollen ” I folkgemenskapens
tecken”. Antal aktivistklädda hade ökat från demonstrationen i Borlänge året innan. Från Värmland
anordnades gemensam bussresa men även bilar med värmländska nationalsocialister åkte upp för att delta
i demonstrationen.

Demonstrationståget ställer upp i Falun. Foto: Brottsförebyggande Centrum I Värmland

DEMONSTRATION 30 SEPTEMBER
Den 30 september anordnande NMR en demonstration i anslutning till Bokmässan. Demonstrationen gjorde
att organisationen fick ett medialt uppsving som de sen försökte rida på. Dock blev inte demonstrationen
som NMR hade tänkt, antalet som demonstrerade blev inte de 1000 personerna man räknande med.
Ledaren blev anhållen och polisen stängde in dem vid Ica Fokus där de sen stod kvar i flera timmar innan de
begav sig tillbaka till sina fordon. Flera värmlänningar från NMR, Defend Wermland och Hammerskins
deltog på demonstrationen.

Kravallutrustade NMR aktivister. Foto: Brottsförebyggande Centrum i Värmland
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DEFEND WERMLAND
Defend Wermland är vad som kallas för ett ”mannaförbund”7 som leds av en person som tidigare var aktiv i
det nazistiska partiet Svenskarnas parti. Gruppen har legat bakom bland annat moskédemonstrationen,
attacken mot Pride och klistermärkesuppsättningar. Gruppen har även deltagit på NMR:s demonstrationer,
anordnat kamsportsträningar, pubkvällar med mera.

Sprayning på Hammarö

MOSKÉDEMONSTRATIONEN
Den 19 juni skulle detaljplanen för det planerade bygget av en moské på Rud upp i kommunfullmäktige i
Karlstad. I Facebookgruppen ”Nej tack till Moské i Karlstad” uppmanade talespersoner för Defend
Wermland bland annat medlemmarna att ta kontakt med politiker samt att dyka upp på fullmäktigemötet.
Cirka 50 personer dök upp efter uppmaning på Facebooksidan varav flera av personerna tillhörde den
rasideologiska miljön i Värmland.
En före detta kandidat till Svenskarnas parti tog kommandot när gruppen avbröt fullmäktigemötet genom
att tåga in i fullmäktigesalen och ”avsätta” politikerna. När de väl lämnar salen så skriks ”Avgå PK pack” och
flera kallar politikerna för ”folkförrädare”.

KAMPSPORTSTRÄNING
Flera gånger har gruppen anordnat kampsportsträningar på ett lokalt gym utanför Kil.
TRYGGHETSVANDRING
Under sommaren har gruppen genomfört vad de kallar för trygghetsvandringar. Detta uppmärksammades
bland annat i Radio Motgift som ringde upp mannen som fungerar som ledare för gruppen där han
berättade om deras verksamhet.

”MÅNGKULTURENS OFFER”
Den 10 december samlade gruppen tio personer för en manifestation för ”mångkulturens offer” på Stora
torget i Karlstad. Med facklor i händerna tågade de fram till fredsstatyn där ledaren höll tal. Manifestationen
är den kvarleva som finns kvar efter den nedlagda Salemmanifestrationen som anordnandes efter mordet
på en ung kille i Salem 2000.

Ett ”mannaförbund” brukar förklaras som en hemlig sammanslutning av främst yngre män för krigiska
och/eller kultiska syften. Anses ha funktionen att upprätthålla lag och ordning.
7
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MIDVINTERBLOT8
Den 11 december anordnades ett midvinterblot på det gym gruppen använder för sin träning där man höll
tal och lyssnade på bandet Vit Legion.

PRIDEATTACKEN
Under Prideparaden ställde sig två frontfigurer för gruppen framför pridetåget med en banderoll med
texten ”Värna Kärnfamiljen” på och man ropade ”Krossa homolobbyn”. Stämningen ska ha varit hätsk och
helt plötsligt rusar de två männen in i fronten på tågen och minst ett slag ska ha utdelats som träffade en
person längst fram i tåget, och spott ska ha träffat i ansiktet.
I en kommentar till den högerextrema Poddradion Motgift säger en av de två motdemonstranterna om
Prideparaden: ”Vi tänker aldrig tolerera att snusket tillåts stå oemotsagt på någon plats i Värmland.”
HAMMERSKINS/CREW 38
Hammerskins/Crew 38 en liten grupp av individer som framförallt anordnar konserter. Under 2018 har de
fått en egen lokal i Värmland
HEDRANDE AV FURUGÅRD
Värmländska nazister valde återigen att hedra Birger Furugård
genom en ceremoni vid hans grav i Årjäng där man tände ljus och
lade ner kransar.

HAKKORSFANA
I juni valde någon/några att hissa en hakkorsflagga i Deje.

8

Birger Furugård grundade
1924 tillsammans med sina
två bröder Svenska
Nationalsocialistiska
Frihetsförbundet (SNFF)
vilket blev det första
nationalsocialistiska partiet i
Sverige.

Midvinterblot är ett blot (en offerrit) i fornnordisk religion (källa: Wikipedia)
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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 också kopplas till miljön.
INLEDNING
Av tradition är den autonoma vänstern starkast i landets storstadsregioner och universitetsstäder.
Värmland har ingen tradition när det handlar om vänsterautonoma grupper, något som också avspeglas i
vår aktivitetsrapport. Vi ser två av varandra oberoende faktorer som kan leda till en tillväxt inom den
extrema vänstern. Dels handlar det om en allt starkare vit makt-miljö, något som vi vet skapar ökad
aktivitet. Dels går vi in i ett valår vilket också brukar gynna tillväxten och synligheten hos extrema
vänstergrupper.
UTVECKLING UNDER 2017
För Värmlands del har vi få indikationer på aktivitet från den autonoma miljön under 2017. Några
klistermärken har satts upp framförallt i Karlstad men det finns i dagsläget inget som tyder på en etablerad
grupp. Det finns individer som kan tänka sig att delta i AFA-ledda aktioner men då handlar det om
sympatisörer med en mer ideologisk än organisatorisk koppling.
Det finns dock anledning att betrakta den autonoma vänstern som ett presumtivt störningsmoment, särskilt
med tanke på att vi står inför en valrörelse. Historiskt brukar hot och trakasserier mot politiska
motståndare öka under valår.
En del i de autonoma gruppernas arbetsmetoder är också att ta sig dit det händer. Så oberoende av om
Värmland hyser en egen lokalgruppering eller ej kan vi drabbas, till exempel om NMR skulle genomföra en
större demonstration i länet.

HUVUDAKTÖR
ANTIFASCISTISK AKTION (AFA)
AFA är den enda gruppen med ett nationellt perspektiv. I sin programförklaring gör
man tydligt att fascism kan och ska bekämpas med alla till buds stående medel.
Något som även inbegriper våld när man anser att det är nödvändigt. 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 med en
ökad politisk polarisering finns alltid risken att även AFA etablerar sig i länet.

22

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
När vi idag pratar om religiöst orienterad extremism är det i stort sett synonymt med islamistisk
extremism. Värmland är förskonat från hot som går att koppla till denna miljö. 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 hittills där terrorattacker mot mål med en hög
strategisk profil helt dominerar går det trots allt att dra slutsatsen att risken för att Värmland ska drabbas
är liten. 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. När Rakhmat Akilov kapade
en lastbil och i hög fart och körde längs Drottninggatan i Stockholm vilket resulterade i fem döda och många
skadade, blev Sverige ett land i raden där terror inte enbart var ett tänkbart hot utan en realitet. Under den
rättegång som i skrivande stund pågår framhåller Akilov att hans motiv är kopplat till Islamiska Staten men
att det mesta tyder på att han agerat ensam, dock med tydliga influenser och ett upplevt stöd från
organisationen.
SÄPO lägger idag ner stor möda på att skaffa sig en så bra bild som möjligt över de som återvänder från
kriget i Syrien. För att underlätta att den insamlade informationen förs vidare pågår också en översyn av
dagens sekretesslagstiftning för att på ett tydligare sätt anpassa den till dagens situation. I en
blocköverskridande överenskommelse har en ny terrorlagstiftning kommit till vilken ska underlätta för
polisen att upptäcka och lagföra personer med koppling till terrorgrupper.
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, 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 Jabhat Fateh al-Sham vuxit fram ur. Under senare år har dock gruppen
minskat i betydelse. Nuvarande ledare är Ayman al-Zawahiri.
Islamiska Staten numer oftare 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 2017 har man fortsatt tagit på sig en
rad blodiga terrordåd runt om i världen.
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.
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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.

al Qaida

al Shabaab

Jabhat Fateh al-Sham ersätter
Nusrafronten

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.
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”

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.
Att betrakta ensamageraren som ensam skapar dock en felaktig bild. Visserligen saknar man organisatorisk
hemvist och agerar ensam i de fall när våldshandlingar utförs, ensam är man dock inte. Oftast finner dessa
personer sin näring och sitt sociala sammanhang på internets hatsidor och extrema sajter. Efter en attack
utförd av ensamvargen nystas ofta olika våldsbejakande nätverk upp där det blir tydligt att det finns en
ideologisk tillhörighet. Det är heller inte ovanligt att en grupp tar på sig ansvaret för attacker genomförda
av ensamma gärningsmän.
Det som försvårar det förebyggande arbetet kring den här personlighetstypen är att det mesta av
aktiviteterna sker i tysthet, ofta hemma framför datorn. När ensamvargen väl exponerar sig är det ofta för
sent. Det finns dock 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 HANDLINGSPLANER MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM

I slutet av 2017 fanns beslutade handlingsplaner i sju av Värmlands 16 kommuner. Ungefär lika många
har påbörjat arbetet medan ett par ännu inte kommit igång. Att ha en plan är inget absolut krav men
har varit ett önskemål sedan Nationella samordnaren startade sitt arbete 2014. Den stora fördelen
med en plan ligger ofta i arbetsprocessen där styrkor och brister i den kommunala strukturen blir
synliga. Den lokala lägesbilden och analysen som ska följa en handlingsplan är ett väl så viktigt
dokument för ett framgångsrikt arbete på lokal nivå.
INLEDNING
Under 2017 tog Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Segerstedtinstitutet i Göteborg
fram en rapport kring kommunernas handlingsplaner kopplade till våldsbejakande extremism. Rapporten
visade att 134 av landets 290 kommuner hade en färdig handlingsplan. Siffran i Värmland är sju av 16
kommuner vilket gör att länet ligger ungefär lika med landet i sin helhet. Dock har många av länets
kommuner påbörjat arbetet varför andelen kommuner med en antagen handlingsplan mot våldsbejakande
extremism kommer att öka betydligt under 2018.
SKL:s rapport är i flera stycken kritisk till både innehåll och process i kommunernas planer. Kritiken riktar
sig bland annat mot att många saknar en lokal lägesrapport och att de åtgärdskedjor som finns i
handlingsplanerna ofta handlar om att anmäla beteenden som på olika sätt kan tyda på radikalisering. Ett
förfarande som kan hamna i gråzonen för vad som är lämpligt kopplat till åsikts- och yttrandefrihet.
Man ser också en rad positiva saker kopplat till dokumenten. En stor andel av handlingsplanerna lyfter fram
det förebyggande arbetet med till exempel demokratistärkande arbete inom skolan som en viktig del i
arbetet. Det är också tydligt att arbetet i sig har skapat en medvetenhet ute i kommunerna.

KOMMUNALA HANDLINGSPLANER I VÄRMLAND
LÄGESBILD
En genomgång av länets handlingsplaner visar att
Värmland inte avviker nämnvärt från riket i stort.
Dock står man sig bättre när det kommer till
lägesbilden. I de fall där en lokal lägesbild saknas
utgår man istället från en regional bild som i de flesta
av våra kommuner ger en förhållandevis riktig bild
över läget.

LIGGER EN LOKAL LÄGESBILD TILL
GRUND FÖR HANDLINGSPLANEN?

33,30%
50%

Den kritik som framfördes i SKL:s rapport handlade
oftast om att man utgick från en nationell lägesbild
vilket kan slå väldigt fel i en enskild kommun.

16,70%

Ja

Nej

Vet inte

6 respondenter
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MANDAT
För att ge tyngd åt den lokala handlingsplanen är ett
tydligt mandat viktigt för det lokala arbetet. Det fås
bland annat genom att arbetet initieras och beslutas av
fullmäktige. Flertalet av de värmländska planerna har
ett fullmäktigebeslut i ryggen.

VEM ANTOG HANDLINGSPLANEN?
16,70%

16,70%

En viktig del är också den politiska uppföljningen där
man återkommer till handlingsplanen för att försäkra
sig om att det som beslutats också efterlevs. Här
tillkommer också den lokala lägesbilden som en viktig
del i uppföljningen eftersom lägesbilden kan förändras
vilket också påverkar arbetet och vilka resurser som
behövs.

0%

66,70%

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Politisk nämnd (ej kommunstyrelsen)
Tjänsteman
6 respondenter

IMPLEMENTERING
Att ta fram den lokala lägesbilden
och att utarbeta själva dokumentet är
naturligtvis en viktig del i processen.
Många gånger finns dock ingen
genomarbetad tanke för den kanske
enskilt viktigaste delen i arbetet,
nämligen implementeringsfasen.
En aldrig så bra handlingsplan med
väl genomtänkt struktur blir
verkningslös om den inte förankras i
organisationen. Att ha en plan för
detta redan tidigt i arbetet är därför
centralt för ett lyckat resultat.

I VILKEN UTSTRÄCKNING ÄR
HANDLINGSPLANEN KÄND AV BERÖRDA
AKTÖRER I KOMMUNEN?
60%
50%

50%

40%

33,30%

30%
16,70%

20%
10%
0%

0%
1

0%
2

3

4

5

6 respondenter
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KOSTNADER FÖR SAMHÄLLET
Ett aktivt och genomtänkt förebyggande arbete kostar, både i tid, pengar och uthållighet. Ett uteblivet
förebyggande arbete kostar dock mycket mer. Både i pengar men också i sådant som är svårt att sätta ett
värde på – såsom otrygghet och minskad social tillit. Nedan är en sammanställning över vad det kostar att
sanera olika former av propagandaspridning. Skadegörelse ska alltid beivras och ett brett förebyggande
arbete mot det är viktigt. Vi fokuserar här på propagandaspridning som också skapar oro, otrygghet och
faktiskt begränsar människors liv på olika sätt på grund av vilket budskap de syftar till att sprida.
KOSTNADER FÖR SANERING
• Litet klistermärke 200 kronor.
• Affisch/Poster A3 format 4000 kronor
• ”Tagg” klotter 3000 kronor
En vanlig ”aktivistkväll” kan se ut som följer.
•
•
•

10 ”taggar” x 3000 kronor = totalkostnad 30 000 kronor
10 posters/Affischer x 4000 kronor = totalkostnad 40 000 kronor
500 klistermärken x 200 kronor = totalkostnad 100 000 kronor

Totalkostnaden för saneringen av ovanstående skulle bli 170 000 kronor.

FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN
När det gäller det framtida arbetet kring våldsbejakande extremism i Värmland är det viktigt att behålla
fokus på det förebyggande och långsiktiga arbetet, samtidigt som vi måste finna sätt att agera i nuet.
Svaret på frågan är det lätt uttjatade ordet samverkan. Även om det kan låta klyschigt så är en god
samverkan mellan till exempel skola och socialen avgörande för resultatet på lokal nivå. På samma sätt
måste vi finna breda lösningar regionalt/nationellt för att utveckla en fungerande avhopparverksamhet.
Klarar vi inte av det utan fortsätter att göra resan parallellt i våra olika stuprör löper vi risk att överge våra
strategier och söka efter snabba lösningar på en komplex problematik eftersom vi ser symptomen och inte
orsaken. Menar vi allvar med att förhindra nyrekrytering och stödja den som vill lämna behöver vi hjälpas
åt längs vägen för att lyckas i det långa loppet.
BFCs roll har alltid varit ett långsiktigt förebyggande arbete, en uppgift som vi bland annat delar med första
linjens personal inom skola och socialtjänst. De förslag för framtiden vi presenterar här präglas därför av
denna grundsyn. Att lagstifta och döma överlåter vi till de aktörer som äger den delen av problemet.
Nedanstående tre punkter bör ses i ett sammanhang som var för sig kanske inte har så stor effekt men som
tillsammans kan ge en god grund i det så viktiga förebyggande arbete vi har framför oss.
BFC ser därför följande behov för framtiden:
FOKUS PÅ ETT BRETT KUNSKAPSBASERAT FÖREBYGGANDE ARBETE
God kunskap och förståelse är kanske de viktigaste verktygen för ett lyckat arbete. Allt blir dock ett slag i
luften om man inte kan överföra kunskapen i praktisk handling. Att sätta görandet i fokus är en
förutsättning för att skapa bestående förändring. De största insatserna mot våldsbejakande extremism
bedrivs ofta av aktörer som inte ens tänker på att det är en del av det man gör.
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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.
EN STARK LOKAL/REGIONAL/NATIONELL SAMORDNING
Våldsbejakande extremism är global till sitt uttryck men lokal i handling, detta gör den regionala
samordningen till en nyckelfaktor i arbetet. En regional aktör är stor nog att erbjuda en hög grad av
kunnande samtidigt som man befinner sig tillräckligt nära den lokala arenan för att förstå den problematik
man brottas med i sin vardag. Regional samordning är också ett resurseffektivt sätt att arbeta med en
komplicerad problematik.
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. 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 ett snabbt och professionellt bemötande är avgörande för resultatet. 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.
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HATBROTT FRÅN ETT VÄRMLANDSPERSPEKTIV
Hatbrottsanmälningarna minskade i Sverige mellan 2015 och 2016. Enligt Brottsförebyggande rådet
(Brå) polisanmäldes 6 415 hatbrott under 2016 vilket jämfört med året innan är en minskning med 8
procent i hela riket. Dock ser vi en fortsatt ökning av antal anmälningar i Region Bergslagen, där
polisområde Värmland ingår. Totalt anmäldes 595 hatbrott, en ökning med knappt 22 procent och
något som sticker ut i jämförelse med andra regioner. Det vanligaste bland anmälningarna var, som
tidigare år, främlingsfientliga/rasistiska motiv följt av hatbrott mot sexuell läggning. Brott där
demokratiska värderingar inte respekteras, brott där motiven kan kopplas till hat eller rädsla för
sexuell läggning, trosbekännelse, etnisk tillhörighet eller könsöverskridande identitet är ett hot mot
demokratin.

OM AVSNITTET
Varje år släpper Brå en rapport över hatbrottsanmälningar i Sverige. Tidigare var anmälningarna nedbrutna
på länsnivå men i och med Polismyndighetens omorganisering är detta inte längre möjligt. Tidigare
Polismyndigheten Värmland är nu polisområde Värmland och ingår i Region Bergslagen.
Hatbrottsanmälningarna i Brås rapport är nedbrutna på regionnivå vilket gör att vi i denna rapport
hanterar anmälningar som skett i polisområdena Värmland, Dalarna och Örebro som en helhet. Vi har dock
kvar Värmlands egen statistik från åren 2013 och 2014. Detta avsnitt ger en övergripande
situationsbeskrivning för Region Bergslagen när det gäller hatbrott. Avsnittet syftar till att genom att
övergripande behandla statistik introducera en bred diskussion i regionen för hur vi tillsammans kan vända
trenden.

OM HATBROTT
En enhetlig definition av hatbrott saknas, såväl internationellt som nationellt. Då vi i detta avsnitt utgår från
statistik från Brå använder vi samma definition:
Brott mot person, grupp, egendom, institution eller representant för dessa, som motiveras av rädsla
för, fientlighet eller hat mot den utsatta grundat på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung,
trosbekännelse, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller uttryck9 som
gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen har. 10
Brås statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv redovisar hatbrott med
• främlingsfientliga/rasistiska – afrofobiska – antiromska,
• antisemitiska,
• islamofobiska,
• kristofobiska och andra antireligiösa,
• homofobiska, bifobiska och heterofobiska samt
• transfobiska motiv.
Polisen beskriver hatbrott som:
Hatbrott är ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla
människors lika värde. Det som definierar ett hatbrott är att gärningspersonen utför angreppet på
grund av sin negativa inställning till vissa personers egenskaper…. Hatbrott avser brotten hets mot

Det vill säga vilket kön en upplever sig tillhöra samt hur någon väljer att uttrycka sitt biologiska kön,
sociala kön och/eller det kön en identifierar sig som.
10 Brottsförebyggande Rådet (2017) – Hatbrott 2016 (Rapport 2017:11)
9
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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.11

Enligt brottsbalken avser hatbrott ”olaga diskriminering” och ”hets mot folkgrupp”. Utöver det kan alla
brott bedömas som hatbrott om motivet passar in i ovanstående definition. Effekten av att ett brott (utöver
hets mot folkgrupp och olaga diskriminering) bedöms som ett hatbrott blir straffskärpning. Det blir
exempelvis ett strängare straff om en misshandel har hatbrottsmotiv. Vikten i bedömningen ligger på
gärningsmannens motiv bakom brottet. Det innebär att om gärningsmannen har begått brottet med ett
hatbrottsmotiv spelar det ingen roll om brottsoffret passar in i beskrivningen. Exempelvis spelar det ingen
roll vad brottsoffret har för faktisk sexuell läggning om hen har blivit misshandlad med motivet hat på
grund av sexuell läggning.
SKILLNAD PÅ HATBROTT OCH DISKRIMINERING
Hatbrott är ett brott enligt brottsbalken där enskilda kan bli personligt ansvariga och dömda.
Diskriminering regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) som verkar inom en rad samhällsområden
såsom arbetslivet, utbildning och handel med varor och tjänster. Diskriminering kan ske i olika former
såsom direkt diskriminering, trakasserier eller bristande tillgänglighet. Dock är det aldrig någon enskild
person som blir personligt dömd för diskriminering. Om det konstateras att en anställd blivit diskriminerad
på arbetsplatsen är det arbetsgivaren som blir ansvarig och får betala diskrimineringsersättning.
Olaga diskriminering är ett brott enligt Brottsbalken och räknas som hatbrott men skiljer sig från annan
diskriminering som regleras i Diskrimineringslagen och inte ses som hatbrott. Olaga diskriminering är när
en näringsidkare missgynnar någon på grund av dennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller
trosbekännelse och inte tillhandahåller verksamheten på samma villkor som för andra. Straffet för olaga
diskriminering är böter till fängelse i högst ett år. Det som förenar diskriminering utifrån
diskrimineringslagen och hatbrott är att de är alla överträdelser av de mänskliga rättigheterna och utgör
hot mot demokratin och värderingen om allas lika värde.
Det är av värde att poängtera kopplingen mellan respekten för mänskliga rättigheter och hatbrott. I ett
demokratiskt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras ska ingen individ behöva utstå brott på
grund av hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Därför är inte
hatbrott enbart hot mot individen som blir utsatt utan även mot demokratin och brist på respekt för de
mänskliga rättigheterna, rättigheter som Sverige är stolt över att ha som grund för vår stat. Det är viktigt att
framhålla den här kopplingen dels för att i det förebyggande utbildningsarbetet kunna visa på varför
hatbrott är ett hot och inte ses som andra brott och dels för att framhäva vikten av att arbeta mot hatbrott
brett och aktivt.
Det finns ingen samlad länsstrategi för just hatbrott i Värmland men vi kan ta avstamp från
Värmlandsstrategin. Hatbrott nämns inte uttryckligen i Värmlandstrategin men kan tolkas in i avsnittet om
den sociala hållbarhetsdimensionen. Den innebär att den sociala sammanhållningen i länet ska öka genom
att arbeta mot diskriminering och ge alla möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.12

11
12

Polisen (2017) – https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-hatbrott/
Region Värmland (2014) – Värmlandsstrategin 2014 – 2020, s. 5.
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Målen och visionerna för Värmland bygger delvis på ett samhälle fritt från diskriminering och där
människor rättigheter respekteras. För att nå ett sådant mål måste också ett aktivt arbete mot hatbrott
finnas med.

STATISTIK FRÅN BRÅ
I följande tabeller är all statistik hämtad från Brå från åren 2013 till och med 2016. Tabellerna har gjorts om
för att kunna fokusera på Region Bergslagen och riket som helhet. Dock har vi kvar statistiken för Värmland
för åren 2013 och 2014. För utförligare information om hur statistiken tagits fram hänvisas till Brå.
Som tidigare nämnts har den geografiska indelningen av hatbrottsanmälningar förändrats från och med
2015 års statistik. I och med Polismyndighetens omorganisering ingår nu polisområde Värmland i Region
Bergslagen tillsammans med polisområdena Dalarna och Örebro. Hatbrottsanmälningarna bryts inte ner på
lägre nivå än regionnivån vilket innebär att anmälningarna nedan kan ha skett i hela Region Bergslagen. Vi
har då valt att lägga till en kolumn med Region Bergslagens statistik från 2013 till 2014 och har då lagt ihop
statistiken från de tre polisområdena för att kunna få en bild av utvecklingen inom regionen.
Förklaring och förtydliganden om tabellerna återfinns sist i kapitlet.
STATISTIK UTIFRÅN HUVUDBROTTSKATEGORI 2013 - 2016
I detta avsnitt visas statistik över hatbrott utifrån huvudbrottskategori såsom våldsbrott eller skadegörelse.
Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och region där
brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2016.
Huvudbrottskategori
Region Bergslagen
Hela riket**
Våldsbrott*
Antal
66
810
Per 100 000
8
8
Olaga hot/ofredande
Antal
238
2766
Per 100 000
28
28
Ärekränkning
Antal
68
796
Per 100 000
8
8
Skadegörelse/klotter
Antal
104
1006
Per 100 000
12
10
Hets mot folkgrupp
Antal
88
641
Per 100 000
10
6
Olaga diskriminering
Antal
8
116
Per 100 000
1
1
Övriga brott
Antal
22
281
Per 100 000
3
3
Totalt
Antal
595
6415
Per 100 000
70
65

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och region där
brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2015.
Huvudbrottskategori
Region Bergslagen
Hela riket**
Våldsbrott*
Antal
60
831
Per 100 000
7
8
Olaga hot/ofredande
Antal
221
3014
Per 100 000
26
31

32

Ärekränkning
Skadegörelse/klotter
Hets mot folkgrupp
Olaga diskriminering
Övriga brott
Totalt

Antal
Per 100 000
Antal
Per 100 000
Antal
Per 100 000
Antal
Per 100 000
Antal
Per 100 000
Antal
Per 100 000

60
7
62
7
66
8
6
1
12
1
488
58

896
9
1054
11
799
8
135
1
255
3
6984
71

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och län och region där
brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2014.
Huvudbrottskategori
Värmland
Region
Hela riket**
Bergslagen
Våldsbrott*
Antal
22
76
923
Per 100 000
8
9
10
Olaga hot/ofredande
Antal
52
184
2704
Per 100 000
19
22
28
Ärekränkning
Antal
28
56
848
Per 100 000
10
6
9
Skadegörelse/klotter
Antal
14
40
685
Per 100 000
5
5
7
Hets mot folkgrupp
Antal
20
56
702
Per 100 000
7
7
7
Olaga diskriminering
Antal
x?
175
Per 100 000
x?
2
Övriga brott
Antal
x
x?
233
Per 100 000
x
x?
2
Totalt
Antal
141
412
6269
Per 100 000
51
51
65
Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter huvudbrottskategori och region där
brottsanmälan har registrerats, per 100 000 invånare, år 2013.
Huvudbrottskategori
Värmland
Region
Hela riket**
Bergslagen
Våldsbrott*
Antal
22
52
834
Per 100 000
8
6
9
Olaga hot/ofredande
Antal
53
191
2390
Per 100 000
19
23
25
Ärekränkning
Antal
18
67
777
Per 100 000
7
8
8
Skadegörelse/klotter
Antal
x
x?
538
Per 100 000
x
x?
6
Hets mot folkgrupp
Antal
20
58
621
Per 100 000
7
7
6
33

Olaga diskriminering
Övriga brott
Totalt

Antal
Per 100 000
Antal
Per 100 000
Antal
Per 100 000

x
x
122
45

10
1
x?
x?
378
49

132
1
217
2
5508
57

ANTAL ANMÄLNINGAR UTIFRÅN BROTTSTYP - REGION
BERGSLAGEN
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ANTAL ANMÄLNINGAR UTIFRÅN BROTTSTYP - HELA RIKET
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Under 2016 anmäldes 595 hatbrott i Region Bergslagen vilket är en ökning jämfört med 2015 då 488
anmälningar gjordes. Det är en ökning med knappt 22 procent och i hela riket minskade anmälda brott med
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8 procent. I Region Bergslagen har anmälningarna ökat varje år från 2013. Tittar vi på totalen så utgör
anmälningarna i Region Bergslagen cirka 9 procent av hela rikets anmälningar, vilket är en större andel
jämfört med föregående år. Hatbrottsanmälningar per 100 000 invånare ligger i Region Bergslagen nu
högre än riket i övrigt med sina 70 anmälningar jämfört med rikets 65.
Den vanligaste typen av brottskategori är olaga hot/ofredande, både i Region Bergslagen och i hela riket.
Den typen av hatbrottsanmälningar står för mellan 40 till 51 procent av Region Bergslagens
hatbrottsanmälningar från 2013 till och med 2016.
Efter kategorin olaga hot/ofredande följer kategorierna skadegörelse/klotter och hets mot folkgrupp,
därefter ärekränkning och våldsbrott. Dessa kategorier låg föregående år relativt jämnt på runt 60
anmälningar vardera. Mellan 2015 och 2016 ser vi dock en kraftig ökning av anmälningar om
skadegörelse/klotter men också hets mot folkgrupp.
Brottskategorin skadegörelse/klotter är den kategori som andelsmässigt ökat mest mellan 2015 och 2016
med nästan 68 procent, från 62 anmälda brott 2015 till 104 stycken 2016. Anmälningar om hets mot
folkgrupp ökade med 33 procent.
STATISTIK UTIFRÅN HATBROTTSMOTIV 2013 - 2016
I detta kapitel visas statistik över hatbrott utifrån hatbrottsmotiv såsom antisemitiskt eller sexuell läggning.
Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv region där brottsanmälan har registrerats, per
100 000 invånare, år 2016.
Hatbrottsmotiv
Region
Hela riket**
Bergslagen
Främlingsfientliga/
Antal
429
4609
rasistiska
Per 100 000
50
46
varav Afrofobiska*
Antal
86
908
Per 100 000
10
9
varav Antiromska*
Antal
8
158
Per 100 000
1
2
Antisemitiska
Antal
12
182
Per 100 000
1
2
Islamofobiska
Antal
38
439
Per 100 000
4
4
Kristofobiska
Antal
32
289
Per 100 000
4
3
Andra antireligiösa
Antal
30
267
Per 100 000
4
3
Sexuell läggning
Antal
50
553
Per 100 000
6
6
13
Transfobiska
Antal
4
76
Per 100 000
0
1
Totalt
Antal
595
6415
Per 100 000
70
65

13

Transfobiska hatbrott har tidigare inte redovisats per län eller region på grund av för låga tal.
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Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv region där brottsanmälan har registrerats, per
100 000 invånare, år 2015.
Hatbrottsmotiv
Region
Hela riket**
Bergslagen
Främlingsfientliga/
Antal
327
4765
rasistiska
Per 100 000
39
49
varav Afrofobiska*
Antal
80
1074
Per 100 000
9
11
varav Antiromska*
Antal
12
239
Per 100 000
1
2
Antisemitiska
Antal
14
277
Per 100 000
2
3
Islamofobiska
Antal
32
558
Per 100 000
4
6
Kristofobiska
Antal
22
388
Per 100 000
3
4
Andra antireligiösa
Antal
40
331
Per 100 000
5
3
Sexuell läggning
Antal
44
602
Per 100 000
5
6
Totalt
Antal
488
6984
Per 100 000
58
71

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län och region där brottsanmälan har
registrerats, per 100 000 invånare, år 2014.
Hatbrottsmotiv
Värmland
Region
Hela riket**
Bergslagen
Främlingsfientliga/
Antal
92
320
4314
rasistiska
Per 100 000
34
38
44
varav Afrofobiska*
Antal
26
80
1075
Per 100 000
9
10
11
varav Antiromska*
Antal
10
287
Per 100 000
1
3
Antisemitiska
Antal
x
x?
267
Per 100 000
x
x?
3
Islamofobiska
Antal
16
16?
492
Per 100 000
6
2?
5
Kristofobiska och
Antal
20
42
488
andra
antireligiösa
Per 100 000
7
5
5
Sexuell läggning
Antal
10
38
635
Per 100 000
4
5
7
Totalt
Antal
141
433
6269
Per 100 000
51
51
65
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Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv efter län där brottsanmälan har registrerats, per
100 000 invånare, år 2013.
Hatbrottsmotiv
Värmland
Region
Hela riket**
Bergslagen
Främlingsfientliga/
Antal
93
298
3999
rasistiska
Per 100 000
34
36
42
Antisemitiska
Antal
x?
217
Per 100 000
x?
2
Islamofobiska
Antal
x
14?
323
Per 100 000
x
2?
3
Kristofobiska och
Antal
x
10?
325
andra
antireligiösa
Per 100 000
x
1?
3
Sexuell läggning
Antal
14
54
625
Per 100 000
5
6
7
Hatbrott med
Antal
20
48
598
högerextrema och
nationalsocialistiska
symboler
Per 100 000
7
6
6
Totalt
Antal
122
408
5508
Per 100 000
45
49
57

ANTAL ANMÄLNINGAR UTIFRÅN HATBROTTSMOTIV - REGION
BERGSLAGEN
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ANTAL ANMÄLNINGAR UTIFRÅN HATBROTTSMOTIV - HELA RIKET
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Hatbrott med högerextrema och nationalsocialistiska symboler
Andra antireligiösa
Kristofobiska
Den vanligaste typen av hatbrottsmotiv under alla år vi behandlar, i såväl Region Bergslagen som riket, är
främlingsfientliga/rasistiska motiv. Den typen av hatbrottsmotiv har minskat något i riket men fortsätter
att öka i Region Bergslagen från 327 anmälningar 2015 till 429 anmälningar 2016, en ökning med 31
procent. Då mörkertalet är stort vad gäller hatbrott så går det inte att svara på om det innebär en faktisk
ökning av hatbrotten i regionen, eller om det är en ökad anmälningsbenägenhet. Mellan 2014 och 2015
ökade den självrapporterade utsattheten för hatbrott något, men den siffran är ännu inte publicerad för
2016.

INTERVJUN: ANNELI SVENSSON
Anneli Svensson är socionom och leg. psykoterapeut och en av initiativtagarna till RFSL:s Brottsofferjour.
Anneli är drivande i utvecklingen av psykologisk behandling av personer utsatta för hatrelaterade trauman,
såväl i Sverige som Internationellt. Anneli är författare till boken Hatrelaterade trauman som kom ut 2017.
Det är den första boken i Sverige och Skandinavien med inriktning mot bemötandet, stödet och den
psykologiska behandlingen av personer utsatta för hat i alla dess former, från vardagshändelser till grova
brott.
Det är ett stort mörkertal vad gäller hatbrott, kan du reflektera kort kring vad du anser behöver
till för att minska detta?
Det finns behov av arbete på både mikro som makronivå. Det räcker inte att individen vet vad den varit med
om, om det inte finns kompetens och enheter som är bra på att möta hatutsatta personer. Hatet är ofta
kopplat till skam och svårt att orka gå vidare med. Men synlighet är viktigt d.v.s. när hatet speglas i media,
politiskt o.s.v. får vi fler som känner sig styrkta i att söka hjälp och anmäla. Detta är också viktigt för att
medel skall tillsättas för forskning, hjälpinstanser och specialinriktade instanser inom rättsväsendet ska
kunna finnas.
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Vad är viktigt att veta och tänka på om man i sin profession möter en person som utsatts för ett
hatbrott?
Det tog en hel bok för att svara på denna fråga! Inledningsvis; det är en hel del. Det beror helt på vad slags
hat personen utsatts för, nätverket, tidigare trauman, hur den minoritetsgrupp personen tillhör behandlats
genom historien, personens resiliens d.v.s. förmågan att återhämta sig och vilken tilltro det finns till
hjälpinstansen. Och det beror också på vilken profession vi talar om. En polis har en annan uppgift och
annat att tänka på än exempelvis terapeuten eller socialsekreteraren som också skiljer sig åt.
Vad, om något, anser du behövs för att vi i Sverige ska bli bättre på att möta personer som utsatts
för hatbrott?
En vilja, intresse, kompetens och träning.
I slutet av förra året aviserades att polisen skulle få 10 miljoner extra per år för att förstärka
arbetet mot hatbrott. Är det tillräckligt och/eller vad anser du mer behövs för att bättre
förebygga och motverka hatbrott?
10 miljoner kommer säkert att hjälpa polisen, jag undrar bara över alla andra såsom hälso-och sjukvården
och socialtjänsten. De har troligtvis kontakt med fler hatutsatta än polisen. Annars, attityder, vilja och
framåtdriv är dock mer beroende av bra ledarskap och att ledarna uppmuntrar till kunskap och kompetens
på området är avgörande.
Övrig kommentar, reflektion?
Sverige är ett litet land och behöver se till vad andra länder gör på området. Samarbete är en förutsättning
för att slippa göra samma misstag som andra. Men samarbetet inom landet behöver också förbättras både
mellan myndigheter och NGOs.
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FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN
I Värmland såsom i hela riket är den vanligaste brottskategorin för hatbrottsanmälningar olaga
hot/ofredande och har varit så mellan 2013 till och med 2016. Under samma period är det vanligaste
hatbrottsmotivet är främlingsfientliga/rasistiska motiv både i Värmland/Bergslagen och i hela riket.
Det är viktigt med särskilt fokus mot främlingsfientlighet och rasism samt mot olaga hot/ofredanden då en
stor del av hatbrotten utgörs av den problematiken. Den brottstyp som ökat mest är skadegörelse/klotter
med hatbrottsmotiv med närmare 68 procent mellan 2014 till 2016. Det är viktigt att kommuner och
fastighetsägare med flera har en plan för hur de ska agera när sådant förekommer. Dock är det viktigt att
kunna se helheten att hatbrottsproblematik grundar sig i ett förakt mot de mänskliga rättigheterna. Likt
diskriminering är hatbrott ett bevis på att människor behandlas illa på grund av identiteter som är
skyddade. Värmland borde ta ett helhetsgrepp om frågorna för att kunna svara upp mot det sociala målet i
Värmlandsstrategin och för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras i länet.
Brottsförebyggande Centrum i Värmland anser att det behövs ett starkt förebyggande arbete för att
motverka hatbrott och för att bryta trenden med ökade hatbrott.
BFC ser därför följande behov för framtiden:
KUNSKAPSHÖJANDE INSATSER
BFC ser behov av breda utbildningsinsatser i samhället när det gäller lagar som rör hatbrott och
diskriminering. Det är inte endast i skolan där krafttag borde göras utan även arbetsplatser borde ta sitt
ansvar och utbilda inom frågorna. Inte minst när det gäller hatbrott på nätet behövs större kunskap om vad
som är lagligt och inte.
SAMORDNING
BFC ser ett behov av samordning och större samarbete med olika aktörer i länet när det gäller
hatbrottsfrågorna. Alla organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med frågorna i länet skulle kunna
vinna mycket på att samordna insatser. Det är också centralt att kommuner och fastighetsägare har en plan
för hur de ska hantera skadegörelse och klotter med hatbrottsmotiv.
VÄRDERINGSARBETE
BFC ser fortsatt ett behov av att arbeta med värderingar. Problematiken runt hatbrott är liknande den som
för diskriminering vilken grundar sig i att människor inte anses lika värda. Värderingar om allas lika
individuella rättigheter måste vi ständigt arbeta med och sprida. Det är ett ansvar som alla har och där vi
alla människor måste fundera hur vi agerar mot andra.

____________________________________________________________________________________________
Förklaring tabell:
Internutredningar och anmälningar registrerade hos rikskriminalen och säkerhetspolisen ingår ej i
länsredovisningen. Anmälningar med identifierade transfobiska motiv har exkluderats i länsredovisningen på
grund av låga tal.
x = färre än tio anmälningar.
- = noll
? = När vi tagit fram statistiken för Region Bergslagen för åren 2013 och 2014 har vi lagt ihop anmälningar
från Värmland, Örebro samt Dalarna. I vissa fall har då ett visst hatbrottsmotiv eller huvudbrottskategori varit
markerad med ett x för att indikera färre än tio anmälningar. Därför blir inte den sammanlagda siffran helt
tillförlitlig då ett x kan vara 1 till och med 9 anmälningar.
* Särredovisning av det främlingsfientliga/rasistiska motivet, d.v.s. de afrofobiska och antiromska
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anmälningarna ingår även där.
** Totalredovisning av samtliga anmälningar, inklusive de som har exkluderats i den länsvisa redovisningen i
tabellen.
***I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, misshandel, våld mot tjänsteman, rån, fridsbrott, kvinnofridsbrott
och våldtäkt.
Kommentar från BRÅ angående att hatbrottsmotivet hatbrott med högerextrema och
nationalsocialistiska symboler tagits bort fr o m 2014 års statistik: Relevansen av den statistiken har
diskuterats en längre tid på grund av stora svårigheter med att veta och förklara vad statistiken egentligen
mäter. Den metod och den information som statistiken baseras på är helt enkelt för osäker för att tillåta
slutsatser om gärningspersonens eventuella ideologiska tillhörighet. De identifierade händelserna ingår dock
fortfarande, och har alltid ingått parallellt, i något av de så kallade motivkapitlen
(främlingsfientliga/rasistiska, antisemitiska, islamofobiska, kristofobiska/antireligösa, homo-, bi- och
heterofobiska samt transfobiska motiv). Den eventuella högerextrema kopplingen har enbart fungerat som en
ytterligare, tyvärr osäker, variabel.
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BAKGRUND
Sedan 2013 har Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) sammanställt en händelserapport över
aktiviteter inom vit makt-miljön i länet.
Under hösten 2015 initierades projektet ”Värna Värmland mot våldsbejakande extremism” som syftar till att
ta ett helhetsgrepp på antidemokratisk verksamhet i länet med ett tydligt avstamp i det förebyggande
arbetet. Projektet drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), ett flertal
av länets kommuner samt i samarbete med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Arbetet utgår från en definition av begreppet våldsbejakande extremism som innebär; ”våldsbejakande
extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och
idéer.”14
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 2017 presenterar därför olika händelser som kan
ses som ett hot mot våra demokratiska värden.

14

Ur Samtalskompassen, 2015
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