Hot mot demokratin i Värmland
Årsrapport 2019

Förord

V

i kan se tillbaka på ett händelserikt 2019, inte minst för oss som organisation.
Under året har vi inte bara bytt namn utan också förtydligat vårt uppdrag för att bli ännu vassare i vår ambition
att bygga ett samhälle fritt från diskriminering och hot mot vår demokrati.
2019 är ett år där utvecklingen gått åt en rad olika håll samtidigt. Kopplat till våldsbejakande extremism kan vi se
hur antalet terrorbrott i världen fortsätter att minska sedan toppnoteringen 2016. Än tydligare blir trenden om vi
enbart ser på Europa och Sverige där Global Terrorism Index noterar en kraftig tillbakagång.
För Värmlands del kan vi konstatera att aktiviteten från våldsbejakande grupper i länet har fortsatt att minska.
Mycket tack vare en ökad kunskap och vaksamhet ute i länets kommuner. På nätet däremot frodas fortfarande
extremismen, inte minst från grupper på yttersta högerkanten. Begrepp som Ensamagerande, Alt-right och Incels
dyker allt oftare upp i debatten. Av den anledningen har vi också valt att ge dessa miljöer ett större utrymme i årets
rapport.
I Region Bergslagen minskade antal anmälda hatbrott med cirka 13 procent mellan 2016 och 2018. Det för litet
antal för att dra några slutsatser kring det, inte minst då vi vet att mörkertalet är stort när det gäller hatbrott. En
fråga vi lyfter i år är den om hatretorik, kommunikation som sprider eller hetsar till hat mot en människa eller en
grupp av människor där framförallt nätet är en stor arena. När det gäller dessa frågor är, och måste, balansgången
med yttrandefriheten som en grundpelare i demokratin vara en ständig fråga.

Agera Värmland fortsätter att utveckla det främjande arbetet av våra mänskliga rättigheter och förebyggande
arbetet mot antidiskriminering och insatser mot våldsbejakande extremism.
I denna vår sjunde årsrapport har vi samlat fakta från Värmland som ger en bild över den lokala lägesbilden och vad
som är viktigt att fokusera på framöver
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Sammanfattning
Våldsbejakande extremism
För Värmlands del är 2019 ett år med sjunkande antal aktiviteter från de våldsbejakande miljöerna.
Liksom tidigare år domineras bilden helt av vit makt-miljön även om NMR fortsätter att tappa mark jämfört med
toppåret 2017. Samma sak gäller Hammerskins med klubblokal i Deje. Aktivitetsnivån där ligger inte alls på samma
nivå som under 2018.
Under 2019 har det skett en utveckling som är betydligt svårare att överblicka och det gäller aktiviteten på nätet.
Den högerextrema miljön som helhet växer stort online och nya initiativ dyker ständigt upp. I vilken mån
värmländska aktivister är aktiva på nätet är svårt att veta med säkerhet. Vi har inga tydliga signaler på att individer
lämnat miljön trots att antalet utåtriktade aktiviteter gått ner kraftigt, varför det går att misstänka att aktivismen
fortsätter online.
Den autonoma miljön (vänsterorienterad extremism) har under året fört en mycket undanskymd tillvaro. Under
hela 2019 har inga rapporter om aktiviteter från miljön kommit till vår kännedom. Detta följer väl utvecklingen
nationellt. Det finns en oro att extrem djurrättsaktivism och miljöaktivism kan komma att utvecklas ur den
autonoma miljön och bejaka samma metoder som till exempel Antifascistisk aktion även om inga konkreta exempel
kunnat ses.
Den religiöst orienterade extremismen fortsätter att hålla låg profil i Värmland. Sverige har under året inte
drabbats av något våldsdåd som går att koppla till den här miljön och i hela Västvärlden har antalet terrorattentat
med religiösa motiv gått ner kraftigt. Faktum är att det idag är betydligt vanligare med högerextrema attentat än de
som utförs av Islamistiska extremister. Frågan om återvändare har varit stor under året. För Värmlands del har två
kommuner (Arvika och Filipstad) varit aktuella i samband med dessa diskussioner. Det är dock mycket oklart om
Värmland överhuvud taget kommer att behöva hantera den frågan. Säpo bekräftar bilden av Värmland som ett län
med liten eller ingen problematik kopplad till våldsbejakande Islamistisk, eller annan religiöst orienterad extremism
Agera Värmlands förslag för framtiden gällande våldsbejakande extremism är följande:

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 har god insyn i
den lokala problembilden. Slutligen ett väl fungerande lokalt arbete som gärna samordnar ett brett förebyggande
arbete i den lokala miljön.
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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. Detta arbete bidrar också till att svara upp mot de globala
målen nr 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

En långsiktig och operativ samordning på regional nivå
För att den sammanhållna strategin ska fungera krävs långsiktiga satsningar – inte minst på regional nivå.
Vi ser behov av en stark regional aktör som gör det lättare att tillhandahålla närproducerad kunskap och
skräddarsydda utbildningar för den lokala problembilden. Det är också viktigt att denna aktör kan arbeta operativt
ute i kommunerna för att på bästa sätt stödja det lokala arbetet.
För att garantera tillgång på kompetens och kunskapsförmedling är det nödvändigt att den regionala verksamheten
inte finansieras av tillfälliga projekt.

Helhetslösning till stöd för individer och 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 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 innehålla både kunskapsmässiga och ekonomiska lösningar som
skapar handlingsutrymme och den snabbhet som är avgörande för resultatet.

Hatbrott
Brott där motiven kan kopplas till hat, fientlighet eller rädsla för sexuell läggning, etnisk tillhörighet, könsidentitet,
könsuttryck eller religiös övertygelse är ett hot mot demokratin och mot våra grundläggande rättigheter. Antal
hatbrottsanmälningar ökade i Sverige under 2018, enligt den senaste statistiken som publicerades i slutet av förra
året. I Region Bergslagen där Värmland ingår minskade anmälningarna med cirka 13 procent.
Hatbrottsstatistiken är ett sätt att synliggöra den utsatthet som drabbar människor. Men ett mycket stort
mörkertal gör att statistiken över anmälningarna är problematisk att dra några slutsatser av och att den utsatthet
som synliggörs genom statistiken är mycket liten i förhållande till det faktiska antalet hatbrott. De flesta hatbrott
anmäls aldrig till polisen så vill vi veta något om den egentliga förekomsten av hatbrott måste vi söka på fler ställen.
Den självrapporterade utsattheten för hatbrott jämfört med antal anmälningar signalerar att samhället i stort står
inför en del utmaningar. För att förebygga måste hatbrotten tas på största allvar, utifrån de odemokratiska
strukturer som underbygger dem. Då måste vi också ha en bred sikt för att inte missa sådant som inte fångas upp
av brottslagstiftning.
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Agera Värmlands förslag för framtiden gällande hatbrott är följande:

Kunskap
Vi tror att kunskapshöjande insatser kring mänskliga rättigheter, diskriminering och hatbrott som ett led i det
förebyggande arbetet är en av de viktigaste byggstenarna för att förebygga hatbrott och diskriminering. Därför ser
vi ett övergripande behov av att arbeta för ett perspektiv på hatbrott och diskriminering som är förankrat i de
demokratiska grundprinciper som förbjuder det – principerna om alla människors lika värde, likhet inför lagen och
lika grundläggande rättigheter.

Uppmärksamma
Hatbrott har flera gånger beskrivits som ett område med låg status och där det av olika anledningar är svårt att få
en enhetlig bild av omfattningen. Tidigare avsnitt i rapporten har lyft mörkertalsproblematiken som förväntas vara
mycket stort. Därför välkomnar vi varmt att offentlig sektor och media fortsätter bemöta, uppmärksamma och
rapportera om alla former av hatretorik i det offentliga rummet och på nätet – och därmed sätter frågorna högt
upp på agendan.

Kraftsamla för ett Värmland för alla - fritt från hatbrott och diskriminering
Hatbrottsproblematiken har beskäringspunkter inom flera fält men grundar sig alltjämt i ett förakt mot de
mänskliga rättigheterna. Värmland bör ta ett helhetsgrepp kring frågorna inte minst nu när en ny
Värmlandsstrategi tas fram under 2020, för att tillsammans kunna svara upp mot de globala målen nr. 10 om ökad
jämlikhet och trygghet.

AGERA Värmland – Ett Värmland för alla
Säterivägen 7 I 653 41 Karlstad I 054-18 05 80 I info@ageravarmland.se I ageravarmland.se I facebook.com/ageravarmland
6

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.

Inledning
2019 har varit ett år när det högerextrema våldet i världen skapat stora rubriker. Christchurch Nya Zeeland, El Paso
Kalifornien och Bærum Norge är bara några exempel där dödliga attacker från personer med koppling till vit maktmiljön ägt rum. Vi har också fått lära oss nya begrepp som Incels och den misogyna rörelsen som också kommit att
bli en del av en växande extremhöger. Samtidigt med denna utveckling har vi sett hur terrordåd kopplat till
islamistisk extremism gått ner, i alla fall i Västvärlden. Sverige har under året klarat sig från dödligt våld med
extremistiska förtecken men det betyder inte att man kan blåsa faran över. Det Säkerhetspolisen idag ser som det
största hotet är risken för attacker från ensamagerande. Den fråga som annars har diskuterats mest under året
handlar om återvändare. Hur många kommer, vilka återvänder och var hamnar de? Vid årets slut var mycket
fortfarande oklart varför detta är en fråga vi får ta med oss in i 2020.
En viktig del av vårt arbete 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. Vi kan i årets rapport se
hur NMR fortsätter att tappa mark, något som per automatik inte innebär att antalet individer i miljön går ner.
Snarare är det så att vi idag ser stora förändringar med en mer diversifierad och internetbaserad verksamhet.
Den autonoma rörelsen ligger på en fortsatt mycket låg nivå och när det handlar om religiöst orienterad extremism
ser vi inga tecken på att någon sådan verksamhet aktivt bedrivs i Värmland.
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Vit makt-miljön i Värmland
Trenden från 2018 fortsätter, de
inrapporterade aktiviteterna från NMRgruppen i länet minskar med cirka 20
aktiviteter från föregående år. Efter att från
2013–2017 ha ökat sin aktivitet i länet så har
man nu tappat mark. Detta beror inte på att
antalet aktivister minskat nämnvärt utan att
drivande personer bakom de inrapporterade
aktiviteterna ramlat ur organisationen och
detta ser vi tydligt när vi tittar på aktiviteterna
för de olika kommunerna och vilka som är
aktiva i dessa kommuner. Men att fastna vid
inrapporterade aktiviteter från NMR är en
farlig väg att gå, att istället titta på hela rörelsen är viktigt för att förstå rörelsen i sin helhet och alla de lokala
initiativen runt om i landet.
Dock är NMR lättast att följa då de visar sin verksamhet öppet vilket inte alla andra gör då detta sker mer internt
och slutet. Nedan följer en redogörelse vad som hänt inom miljön i länet under 2019.
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Nordiska Motståndsrörelsen 2019
Inrapporterade aktiviteter från NMR i Värmland 2013–2019

Tre inrapporterade
aktiviteter kan vi
inte med säkerhet
sätta ut på kartan.
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Aktiviteter per kommun 2019
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Aktivitetsslag
Merparten av de inrapporterade aktiviteterna rör främst uppsättning av klistermärken, affischer och flygblad.
Nedan presenteras de aktivitetsslag som rapporterats in under 2019.

Aktivitetsslag NMR
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Sociala aktiviteter

Propagandaspridning
Spridning av flygblad i brevlådor, klistermärksuppsättning, banderoller.

Offentliga aktiviteter
Aktiviteter där man ställer upp och ger flygblad till förbipasserande. Detta har under 2019 hänt i Charlottenberg
och Filipstad.

Träning
Gruppen samlas för att träna tillsammans, oftast
inför aktivisttesterna.

Sociala aktiviteter
Aktivitet där man träffas och tillsammans gör något
till exempel ideologisk skolning eller tillverkning av
propaganda.

Ur ”Handbok för aktivister i Nordiska
motståndsrörelsen”
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Utveckling över tid - NMR
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Föredrag i Deje
Under februari anordnande NMR en föredragshelg i Deje, där lördagen var öppen för en bredare massa av
nationalsocialister och söndagen var stängd för medlemmar inom organisationen.

Skärmdump från Instagram
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Första maj
Återigen samlade NMR sina skaror för att
demonstrera på första maj. Denna gång
satsade de på Ludvika och Kungälv och de
lyckades få ihop cirka 400–500 personer när
man slår ihop antalet personer på båda
demonstrationerna. Att demonstrera på
första maj har en lång tradition inom den
nationalsocialistiska rörelsen i Sverige. NMR
själva har sedan 2016 haft det som en
återkommande del i sin verksamhet.

Skärmdump från Instagram

Foto: Agera Värmland

Ludvika
Demonstrationen i Ludvika gick lugnt till och här fanns bland de 150–200 personerna den värmländska
aktivistkadern från NMR på plats där de agerade fanbärare och sköldbärare. Även civilt klädda värmlänningar
deltog i demonstrationen. Bland annat fanns en av de som kan ta ett av SD-mandaten i Forshaga på plats.
En aktivist från Värmland höll ett 11 minuter långt tal där han citerade Adolf Hitler och gick till attack mot
”globalisterna” (läs: judarna) som man anser ligga bakom läkemedelsindustrin, media, krig, feminism, ekonomin
med mera. Denne man var även den som var ansvarig för de som var intresserade av samåkning till Ludvika.

Kungälv
Demonstrationen blev våldsam då polis drabbade samman med både NMR och den autonoma vänstern och 60
personer greps eller omhändertogs av polis. Bland de 250 deltagarna fanns värmlänningar på plats från både
Hammerskins och Defend Wermland. En av de som deltog på plats är den andra som kan få ett av SD-mandaten I
Forshaga (läs mer nedan).

Efterdyningar av valet 2018
När väl rösterna var räknade i Värmland för 2018 visade det sig att Sverigedemokraterna (SD) har använt sig av så
kallade öppna listor i Forshaga kommun vilket resulterat i att lokala nationalsocialister i kommunen tagit tillfället i
akt att försöka ta sig in i fullmäktige med SDs hjälp. De två männen har båda mångårig bakgrund i rörelsen både
lokalt och nationellt och har de senaste åren deltagit på flera av NMRs demonstrationer. Dessa kan alltså nu
komma in som ersättare i Forshaga kommun om tillräckligt många hoppar av sina uppdrag under 2019. Detta skulle
göra att vi för första gången sen 1938 har nationalsocialister som folkvalda i Värmland då NSAP hade ett mandat i
Brunskog.
SD visste att risken fanns då detta skedde vid valet 2014 i Ludvika och Borlänge och från centralt håll fanns en
hållning att man ska ha låsta listor för att detta inte ska hända. Ändå valde SD i Värmland att hålla sina listor öppna
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på grund av att man har dåligt med folk som kandiderade för partiet. Frågan blir här: är det bättre att ha
nationalsocialister på sina stolar än att ha dem tomma?

Lokalen i Deje
Den lokal som hyrs av Hammerskins har under senare hälften av 2019 inte haft någon jätteverksamhet, men den
har använts av Hammerskins själva samt samarbetspartners (Nordiska motståndsrörelsen, Nordisk Alternativhöger)
under året som gått. Bland annat samlade en man från Deje intresserade värmlänningar till ett strategimöte för att
”möta framtiden” i lokalen under sommaren där en av föreläsarna på träffen var Christoffer Dulny från Nordisk
Alternativhöger/Vita Pillret.

Säffle Pride
När Säffle Pride gick av stapeln i augusti valde tre individer att ställa upp med en banderoll längs paradvägen med
texten “Värna Om Kärnfamiljen”. De tre individerna är alla kopplade till den nationalsocialistiska rörelsen i länet
och är stående besökare i Hammerskin lokal i Deje.

Musik
Under senare halvan av 2019 börjar musik laddas upp på nätet av ett vit makt-band. Bandet har framförallt gjort
covers på gammal White Power-musik men även producerat eget material. Bland låtarna finns en låt,
”Landsförrädare”, som med sin text sticker ut:

“Landsförrädare, landsförrädare ni ska hängas först, Stefan Löfven du
ska upp i galgen först, landsförrädare landsförrädare ni ska hängas
först, Annie Lööf bered dig på din död.”

Bandet spelades i den nazistiska värmländska podcasten “Podcast nationella” och presenteras där som ett band
från Grums.

Alt right/Nordisk Alternativhöger
När det gäller vit makt-miljön i Sverige har det nästan sedan fenomenet uppstod för snart hundra år sedan handlat
om nazistiska grupper som avlöst varandra och ibland samverkat. Efter att internet kommit att spela en allt större
roll för opinionsbildning och aktivism har också miljön förändrats och breddats.
Alt-right är en förkortning av Alternative right eller på svenska Alternativhöger. Det är en relativt ny företeelse som
anses ha skapats av Richard Spencer, en känd amerikansk högerextremist. Alt right har kommit att bli ett
samlingsnamn på ett kluster av löst sammanhållna, högerextrema internetforum och nyhetssajter. Fenomenet tog
fart i USA efter valrörelsen och Trumps valseger 2016. Till skillnad från en nazistisk organisation som bygger sin
politik på en tydlig ideologi är Alt-right rörelsen svårare att placera i ett specifikt fack. Det går att finna allt från
relativt modesta anhängare utan en våldsbejakande agenda till de mest extrema individer och grupper som inte
drar sig för att använda grovt våld för att nå sina mål.
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Demonstrationerna i Charlottesville i augusti 2017 var tänkt att bli den tid och plats när rörelsen tog steget ut från
internet för att också bli en politisk kraft på gatan. När en ung alt right-anhängare körde in i en grupp
motdemonstranter och dödade Heather Heyer och skadade ett tjugotal andra vände opinionen och rörelsen valde
att åter flytta tillbaka verksamheten till det mer anonyma nätet.
Även om alt right i grunden är en amerikansk företeelse så har det snabbt spridits över världen.
I Sverige etablerades Nordisk Alternativhöger våren 2017 av Daniel Friberg och Christopher Dulny. Formspråket
liknar det som finns i USA och bygger på att sprida memer, det vill säga skämtteckningar och korta animeringar som
här kryddas med en rasistisk underton. Målet med den sortens bilder är att nå en bred publik och därigenom
påverka opinionen med sina budskap.
Inom Nordisk Alternativhöger är rasismen en förenande
kraft men den är inte lika aggressiv som hos sin
amerikanska förebild. Målet är inte uttalat ett vitt
världsherravälde utan man förespråkar istället
etnopluralism som utgår från att olika etniska grupper ska
hållas särskilda genom starka nationalstater.
Den traditionella kärnfamiljen är ett fundament och vissa
debattörer vill också se införandet av en svensk
hederskultur liknande det amerikanska initiativet ”White
Sharia” som beskrivs under avsnittet om
Ensamagerande/Incels (sid. 26).

”Sverige behöver återupprätta en hederskultur”
”En miljon äter idag lyckopiller för att de inte
klarar av den stress och ångest som de upplever i
sin vardag. Som till betydande del orsakats av
moderna könsroller där kvinnor ska konkurrera
med män samtidigt som män förlorar sin plats
och sitt syfte. Män behöver därför återta
initiativet genom att vara de patriarker de är
skapta för.”
altnorden.se 28/11 2019

Domar
Under 2019 har vi sammanställt domar på medlemmar eller individer som rör sig inom den
rasideologiska miljön, vi har valt att plocka bort domar som inte rör deras politiska hemvist.
Man, 30 år, bosatt i Forshaga kommun och medlem i Hammerskins. Mannen döms av Värmlands tingsrätt under
2019 för hets mot folkgrupp, ringa brott, då han av tillförlitliga vittnen har setts bära kläder med nazistsymboler
och gjort ”Hitlerhälsningen” ett flertal gånger under rallycross-vm i Höljes 2018. Mannen själv förnekar
gärningarna. Gärningarna har begåtts nattetid utan att de fått någon större spridning, gärningen bedöms därför
som ringa. Mannen döms även för brott mot knivlagen då han vid samma tillfälle burit en kniv på allmän plats trots
att det inte var befogat. Påföljden blir dagsböter.
Mannen åtalades vid samma rättegång även för hets mot folkgrupp gällande ett annat tillfälle under 2018. Mannen
misstänks för att på sitt VK -konto, en facebook-liknande sajt, spridit bilder på Adolf Hitler och nazistiska symboler,
till exempel hakkors, varghake och totenkopfssymbol. Mannen erkänner att han publicerat bilderna, men hävdar
att han inte haft något brottsligt uppsåt. Rätten finner att det inte går att bevisa att mannen haft ett brottsligt
uppsåt och mannen frikänns därför på denna punkt.
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Värmlänningar dömda i den så kallade” Göteborgsrättegången” som ägde rum under 2019
Bakgrund till åtalet som rör händelser den 30 september 2017
Denna dag samlades flera hundra personer i Göteborg i syfte att delta i en demonstration anordnad av NMR.
Demonstranterna hade fått tillstånd för sin demonstration, dock var tillståndet till sin omfattning inskränkt i
förhållande till vad NMR ursprungligen ansökt om, vilket bidragit till ett missnöje hos somliga inom NMR.
Demonstranterna hade i förhand fått tydliga instruktioner och information om vilken färdväg de skulle följa. Under
den pågående demonstrationen avvek medlemmar i demonstrationståget från anvisad färdväg, vilket medförde att
polisen beslutade att stoppa demonstranterna från att fortsätta då det bedömdes finnas risk för oordning och för
att säkerheten inte skulle kunna upprätthållas om demonstrationen fick fortgå. Demonstranterna blev då kvar på
den plats de befann sig på när detta inträffade, ett stort antal demonstranter blev kvar på platsen under flera
timmar. Utöver poliser och demonstranter, befann sig även journalister på platsen. Efter ett antal timmar uppstod
tumult och våldsamt upplopp, vilket bland annat gav sig uttryck i form av att några av demonstranterna började gå
emot journalister som fanns på plats med sina medhavda sköldar framför sig samt kastade föremål mot polis.
Man 28 år, bosatt i Kristinehamn. Han döms av Göteborgs tingsrätt till 2 månaders fängelse för våldsamt upplopp
och ohörsamhet mot ordningsmakten. Rätten anser att mannen aktivt agerat i syfte att sätta sig upp mot
myndighet och störa allmän ordning. Mannen själv förnekar gärningarna. Mannen åtalades även vid samma
rättegång för hets mot folkgrupp, på den punkten frikändes han dock.
Mannen är sedan tidigare dömd för olaga hot, skadegörelse, våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp.
Man 39 år, bosatt i
Grums. Döms av
Göteborgs tingsrätt för
våldsamt upplopp till
villkorlig dom i förening
med samhällstjänst.
Mannen förnekar
gärningarna. Vad som
förekommer i mannens
belastningsregister
anses sakna betydelse
för bestämmandet av
påföljd.
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Nätet som arena
Nätet är en arena där de flesta befinner sig och verkar idag, för att ta del av nyheter och information,
umgås, diskutera, uttrycka och ventilera åsikter. Självklart gäller detta även individer som rör sig i
extremistiska miljöer, i allra högsta grad. Nätet har blivit en arena och en grogrund för hat. Som en del i
det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism behövs kunskap om de olika miljöerna, vilken
en i stor utsträckning kan tillförskaffa sig genom att följa de olika miljöernas aktivitet på nätet. Utifrån ett
säkerhetsperspektiv så handlar det om att tidigt identifiera eventuella våldshandlingar och
terrorattentat.

Vit makt-miljön på nätet
Nätet en mycket viktig arena för propagandaspridning, nyhetsrapportering, rekrytering av nya sympatisörer och
fungerar också som en betydelsefull social mötesplats för vit makt-miljöns anhängare. I många års tid har
anhängarna inom vit makt-miljön rört sig på plattformar som hemsidorna Nordfront och Avpixlat, i slutna
Facebook-grupper eller på VNN Forum, för att nämna några. Det sistnämnda forumet är en rysk motsvarighet till
Facebook, många radikalnationalister har valt att gå över till den plattformen på grund av att Facebook på senare
tid blivit striktare i reglerna vad gäller publicering av hatiska kommentarer. I kommentarerna på nämnda forum
används många gånger en avhumaniserad, aggressiv och nedlåtande ton. Kommentarer och ordval ifrågasätts
sällan, i forumen stärker snarare medlemmarna varandra, vilket kan leda till att gruppmedlemmarnas idéer och
tankar tenderar att bli mer och mer extrema. En ”vi och dom”-retorik och ett svartvitt tänkande är centralt. Dessa
internetmiljöer präglas av en viss typ av jargong, humor används ofta för att sprida budskapet, till exempel med så
kallade memes. Humor är ett sätt att linda in extrema budskap och grova kommentarer på, budbärarna kan om de
ställs till svars slå ifrån sig det egna ansvaret och rättfärdiga det hela som skämt.1

”SD-vänliga” grupper
Hatet gror och frodas inte bara i de radikalnationalistiska forumen, utan är påtagligt även i så kallade ”SD-vänliga”
grupper. Expo2 har under några års tid, vid ett flertal tillfällen, uppmärksammat att i sådana Facebook - grupper
sprids antimuslimska konspirationsteorier, hat mot islam, grovt rasistiska och främlingsfientliga kommentarer samt
uppmaningar till våld. Dessa kommentarer får ofta figurera i flödena okommenterat, gruppadministratörerna tar
många gånger inte ansvar för att rensa bort olämpliga kommentarer. Några av de Facebook-grupper där hatiska
kommentarer förekommer som Expo granskat är:
•
•
•

”Vi som tror på Sverigedemokraterna”
”Jimmy Åkessons trogna vänner”
”Nej till islamistiskt center i Stenhagen/Uppsala”

1

https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4813--SE, https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOIR--4463--SE
2 https://expo.se/2019/12/skjut-en-flykting-–-gor-varlden-en-tjanst https://expo.se/2019/11/islamofobi-ochkonspirationsteorier-i-sd-styrd-facebookgrupp
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Här förekommer kommentarer som:

”Muslim är ingen religion det är en pest”.
”Mera vapen till rasrena svenskar för försvar av fosterlandet å bevara
Sverige svenskt”.
”Vi behöver en ny laserman som kan ta hand om detta problem.”
”Skjut alla jävla muslimer. Skaffa vapen, sedan utrota skadeinsekterna”

Det finns en liknande Facebook-sida i Karlstad vid namn ”Nej tack till moské i Karlstad”. Gruppen har över 2700
följare och startades upp i samband med att det kom initiativ från muslimska trossamfund till ett moskébygge på
Rud. Som sidans namn avslöjar så är sidan starkt kritisk till en moské i Karlstad.

Den 8 februari 2011 skapas

gruppen ”Nej tack till Moské i Karlstad” av två personer, till en början håller sidan en allmän hållning mot
moskébygget i Karlstad men under 2016 blir en kille med kopplingar till den värmländska naziströrelsen också
administratör för sidan. Ganska snabbt utesluter den nya killen skaparen och dennes medgrundare och sidan styrs
nu av personer kopplade till nätverket Defend Wermland och tonen i gruppen ändras till typisk naziretorik i
inläggen. Den 23 december 2016 grundar då istället skaparen en ny sida där han redogör för varför han skapat den
nya sidan.3
På sidan förekommer bland annat bilder med figuren Pepe the
frog*, inklippt i en bild på en flygande helikopter som två
människor faller rakt ut från, med kommentaren ”Ockupanter
ut”.

*Vanligt förekommande figur i
antisemitisk propaganda

3 ”Sidan "Nej tack till moské i Karlstad" blev kapad av en äregirig admin som valde att kasta ut skaparen av sidan och ytterligare

en admin för att kunn välja själv vad sidan skall lägga upp. Denna sidan drivs däremot av den ursprungliga skaparen av den
kapade sidan. Syftet är detsamma, att samla till opinion mot moskébygget i Karlstad samt informera och ta emot information
från gillare/medlemmar. Föra en saklig diskussion utan personangrepp kring ämnet. Använda sig av riktig fakta och inte
propaganda. Inte länka till/från oseriösa sidor. Vi är en sida som är starkt emot att en moské byggs i Karlstad och anser att
politikerna i Karlstads kommun inte skall behandla bygglovet till moskén som bara en byggnad som vilken som helst! Det handlar
om hela Karlstads framtid!"
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Det förekommer även kommentarer
som ”Åk hem” tillsammans med
länkar till nyheter om föreningen som
ansökt om att bygga moské.
Vidare figurerar inlägg där lokala
politiker kallas för folkförrädare då de
ställt sig positiva till bygget av en
moské. Sidan hade som mest aktivitet
för några år sedan, aktiviteten har i
princip helt mattats av sedan beslut
fattades om att moskébygget blir av.
En fråga som är viktig att ställa i
sammanhanget är om det finns risk för
att uppmaningar till våld på de digitala
plattformarna kan leda till faktiska
handlingar? Det vi med säkerhet kan
säga är att specifikt ensamagerande
våldsverkare vanligtvis radikaliseras
online, en kan se tendenser av ett så
Skärmdump från Facebook
kallat copycat-beteende hos dessa
individer. De tar efter och får inspiration av andra ensamagerande
gärningspersoner på nätet. Breivik och andra ensamagerande hyllas som hjältar i vissa forum. Säkerhetspolisen
varnar i sin årsbok från 2018 för en
negativ utveckling av hot från
personer som radikaliserats online,
detta gäller i både Sverige, övriga
Europa och i USA 3.

Skärmdump från Facebook
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Autonoma miljön
Den autonoma miljön är en gemensam beteckning på grupperingar på den yttersta vänsterkanten med
en antidemokratisk och/eller våldsbejakande agenda. Den våldsbejakande och våldsutövande delen
inom miljön har gått kraftigt tillbaka under senare år. Antifascistisk aktion (AFA) är idag den enda
gruppering som gör anspråk på att vara någorlunda rikstäckande men det finns många vita fläckar i
landet där Värmland utgör en av dessa. Dock finns farhågor att en alltmer polariserad debatt kring
djurrätt och miljö kan skapa en ny tillväxtzon för den autonoma rörelsen.

Inledning
I likhet med tidigare år ser vi låg eller ingen egentlig aktivitet från den här typen av grupper i Värmland. Att helt
avskriva miljön som ett potentiellt hot vore dock felaktigt eftersom dess lösa struktur gör att en brännande fråga
snabbt kan leda till att lokala aktivistgrupper bildas.

Utveckling under 2019
Under 2018 som var ett valår fanns farhågor att den autonoma rörelsen skulle försöka att återetablera sig i länet.
Så skedde inte och trenden har hållit i sig under 2019. Vi har inga rapporter om händelser som går att koppla till
miljön. Det går dock inte att säga att det inte förekommer eftersom en del av den verksamhet som bedrivs utgörs
av attacker mot politiska motståndare som sällan eller aldrig anmäls till polis. Det finns dock inget som tyder på att
sådana sammanstötningar skett i Värmland under året.
Liksom övriga miljöer utgår mycket av det arbete som idag bedrivs av autonoma rörelsen från internet. Det kan
exempelvis handla om att man hänger ut medlemmar ur NMR med namn och adress på sin hemsida för att på så
vis provocera fram attacker mot dessa.
Även om det inte finns etablerade grupper i länet idag skulle de kunna tänkas att dyka upp med tanke på att vi har
en stark vit makt-miljö i Värmland

Huvudaktör
Antifascistisk aktion (AFA)
AFA är den enda gruppen inom den autonoma miljön med ett nationellt och
internationellt perspektiv. I sin programförklaring gör de 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 fanns under 2019 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 de är förhållandevis öppna 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 i Europa 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 2019 har pressen fortsatt vara hård mot IS/Deish i spillrorna av sitt utropade ”Kalifat”. Flera samordnade
insatser mot gruppens aktiviteter på nätet har genomförts vilket har lett till att det tidigare så starka
propagandamaskineriet delvis har gått i baklås. Även om organisationens militära och digitala förmåga reducerats
kraftigt så finns fortfarande ideologin kvar, så även ideologerna. Det finns därför all anledning att fortsatt ha en hög
beredskap inför vad framförallt ensamagerande inom miljön kan åstadkomma.
Liksom tidigare år är Värmland förskonat från problem som går att koppla till religiöst orienterad extremism.
Med tanke på den strategi vi sett från dessa grupper där terrorattacker riktats mot mål med en hög strategisk profil
går det fortsatt att dra den försiktiga slutsatsen att risken för att Värmland ska drabbas är liten. Detta är också en
uppfattning som Säkerhetspolisen (SÄPO) delar. Varför Värmland är så förskonat från problem kopplat till religiös
radikalisering är svårt att ge ett exakt svar på. Det vi vet är att de Islamiska kulturföreningarna i länet arbetat aktivt
med frågan och haft ett väl fungerande förebyggande arbete. Något som förmodligen haft en positiv inverkan.

Återvändare
Den fråga som varit i fokus under året har handlat om hur vi ska hantera de personer som eventuellt återvänder
från kriget i Syrien. Frågan blev akut när Turkiet meddelade att de skulle skicka tillbaka alla IS-fångar till sina
hemländer. För Sveriges del handlar det om ett 40-tal kommuner som kan beröras av återvändare, bland dem
Arvika och Filipstad. Kopplingen till båda dessa värmländska kommuner är dock svag och det är inte alls säkert att
någon tidigare ”IS-resenär” hamnar i Värmland. Det finns dock en beredskap om det skulle bli aktuellt.

Hotbilden i Sverige
2018 avslutades med flera gripanden med kopplingar till islamistisk extremism. Under 2019 har inga stora
händelser inträffat även om SÄPO under året fått in en hel del underrättelser kopplat till miljön. Frågan om
återvändare utgör per automatik inte en risk men SÄPO lägger stora resurser på att förbereda aktuella ärenden.
Man anser sig idag ha en ganska bra bild. En rad förundersökningar kopplat till återvändare pågår men det är
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komplicerade utredningar som kommer att ta tid. Terrornivån i landet har under hela året varit fortsatt förhöjd och
ligger på en trea på den femgradiga skalan.

Organisationer/grupper
Den religiösa extremismen i Sverige skiljer ut sig från de övriga miljöerna utifrån hur deras anhängare är
organiserade. Här går det inte att följa grupper på samma sätt som för vit makt-miljön eller den autonoma miljön.
Istället finner man oftast sympatisörerna som ensamagerande utan en tydlig organisatorisk förankring. Detta gör
också att det förebyggande arbetet försvåras eftersom anhängarna är mer osynliga för omgivningen.
Internationellt finns ett stort antal terrorstämplade grupper. Bland de mer kända finner vi al Qaida, Hayat Tahrir alSham (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
Jabhat Fateh al-Sham vuxit fram ur. Under senare år har dock gruppen minskat i betydelse, även om en
viss återhämtning skett under 2019. Organisationen leds fortfarande av Ayman al-Zawahiri även om rykten
gör gällande att Zawahiri lider av allvarliga hjärtproblem.

•

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. Under 2019 har pressen ökat kraftigt på men
man hade vid årsskiftet fortfarande kontroll över Idlibprovinsen.

•

Islamiska Staten numer ofta benämnd Daesh, är en salafistisk jihadistgrupp som bildats ur al-Qaida. Efter
att man i juni 2014 utropat sitt Kalifat i Syrien och Irak har krigslyckan vänt och man har helt tappat
kontrollen över sitt territorium. Dödandet av ledaren Abu Bakr al-Baghdadi och flera andra toppnamn i
slutet av 2019 innebar ett nytt kraftigt bakslag för IS som organisation.

•

al-Shabaab bildades 2006 av en utbrytargrupp ur de Islamiska domstolarna i Mogadishu, och bestod
ursprungligen av ungdomar som krigat vid fronten under inbördeskriget i Somalia. Organisationen, som är
terrorstämplad, kontrollerar i dagsläget delar av Somalia och har som mål att driva bort de etiopiska
styrkor som uppehåller sig landet, samt att införa sharialagar.

•

Boko Haram bildades i Nigeria 2002 av Muhammad Yusuf, och är sedan 2009 klassad som en beväpnad
Jihadistisk grupp. Man motsätter sig vad man kallar ”västerländsk omoral”, särskilt inom sexualitetens
område. Nigerias omfattande korruption och kriminalitet ses som en effekt av västerländskt inflytande och
av icke-islamsk utbildning.
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Symboler/flaggor – religiöst extremistiska grupper

al Qaida

Daesh/Islamiska Staten

Hayat Tahrir al-Sham

al Shabaab

Boko Haram
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Ensamvargen/Den ensamagerande
Under förra året minskade den globala terrorismen något men ändå blev 2019 ett mörkt år med många
dödsoffer. Det land som enskilt drabbats hårdast är Afghanistan som tvingats uppleva en lång rad
terrorattacker som genomförts både av talibaner och Islamiska Staten. I västvärlden är det framförallt
dåd av ensamagerande gärningsmän som hamnat i fokus. Särskilt från personer med koppling till vit
makt-miljön. Brenton Tarrants attacker mot två Moskéer i Christchurch, Nya Zeeland blev en av de
blodigaste med 51 dödsoffer. Även Norge drabbades under året när Philip Manshaus först dödade sin
syster och sen försökte ta sig in i en moské i staden Bærum.

Från vänster till höger; Rakhmat Akilov, Anton Lundin Pettersson, Anders Bering Breivik

Inledning
Om vi överlag kan notera en tillbakagång i fysiska aktiviteter från de extremistiska miljöerna gäller inte detta för
den nätbaserade aktivismen. Detta faktum försvårar arbetet med lokala lägesbilder eftersom det är svårt att veta
var den som skriver befinner sig. Det kan lika gärna vara Östra Ämtervik som Oklahama city.
Flera av de stora plattformarna försöker numer att begränsa spridningen av hatpropaganda på nätet. Trots det är
aktiviteten omfattande och det är ofta ensamagerande personer bakom det som skrivs. I SÄPO:s rapportering
framhåller man den ensamagerande som den största utmaningen inom den våldsbejakande extremismen.

Kriterier för Ensamagerande
Ett av kriterierna för den ensamagerande är att
hen saknar organisatorisk hemvist och oftast
agerar ensam i de fall när våldshandlingar utförs
men att betrakta hen som ensam är att dra
felaktiga slutsatser. Oftast finner dessa personer
sin näring och sitt sociala sammanhang på
internets hatsidor och extrema sajter. I
utredningar efter en attack blir det ofta tydligt att

•

•

•

Personen är fristående från en organisation
och agerar inte på uppdrag av någon annan än
sig själv
Dådet är i förväg planerat till skillnad mot t.ex.
ett
vansinnesdåd som plötsligt kan inträffa
Motivet till dådet grundas ofta i ideologi eller
religion och handlar inte om egenintresse eller
materiell vinning
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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.

Vem är den ensamagerande gärningspersonen?
Det är naturligtvis omöjligt att helt svara på den frågan men kunskapen ökar hela tiden och utifrån det som är känt
går det att skönja vissa personlighetsdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftig överrepresentation av män, från 20 upp till 35 år
Radikaliseringen sker oftast via internet som bidrar till att skapa en ”ekokammare” med en förvrängd
världsbild
Gärningspersoner med religiösa motiv har oftare en eftergymnasial utbildning än högernationalister som
ofta är lågutbildade
Lever isolerat, ofta med sociala svårigheter och/eller psykisk ohälsa
Stark känsla av motvilja som grundar sig i upplevda orättvisor
Saknar många gånger fast arbete, vanligt med ett kriminellt förflutet
Svår att förutsäga. En bred bild viktig för att kunna identifieras i tid
Ofta en långdragen radikaliseringsprocess som ökar mot slutet.
Ett dåd utlöses ofta av en akut personlig händelse/kris

Det som försvårar det förebyggande arbetet kring den här
personlighetstypen är att det mesta av aktiviteterna sker i
tysthet, ofta hemma framför datorn. När den
ensamagerande 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.
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Misogyna rörelsen – En del av vit makt-miljön
Den ensamme gärningsmannen utgör ingen homogen grupp. Drivkrafterna ser olika ut och man kommer
från skilda förhållanden. Även viljan och metoderna att ta till våld varierar kraftigt. Under 2019 kom
fokus att hamna på en personlighetstyp som visserligen funnits som begrepp i 20 års tid men som under
senaste året fått ett allt större genomslag. Inte bara på hatsajternas diskussionsforum utan också i vanlig
dagspress.
Det handlar om män, ofta med nära koppling till vit makt-miljön som låter sitt hat gå ut över kvinnor i
den så kallade misogyna rörelsen.
Nedan redogörs för tre inriktningar som idag vinner mark på internet.

Incels – Involountary celibat (ofrivilligt celibat)
Incels är ingen organisation utan enskilda individer på löst sammanhållna diskussionsgrupper på ljusskygga nätsidor
befolkade av unga män som lever i ofrivilligt celibat. Och som anser att det är kvinnans fel. Den gemensamma idén
är att kvinnlig frigörelse och jämställdhet hotar patriarkala strukturer och på sikt även den vita rasens överlevnad
eftersom den frigjorda vita kvinnan kan ”svika sitt ursprung” och skaffa barn med män av annan etnicitet. Tonen är
ofta mycket hård och man ser gärna kvinnan som mannens ägodel som kan behandlas efter behag.

“Women should go back to being property. Rape was
supposed to be about property, not about women’s
feelings. A wife denying sex to her husband is literally
stealing from him” (Inceltråd på forumet Reddit)
Det finns idag ingen pålitlig statistik över hur många individer som befinner sig i den här miljön. Siffror mellan
10 000 – 20 000 förkommer i amerikansk forskning. För Sveriges del talas det om några hundra, även om det är
svårt att styrka siffran. Oftast består incelmännens vardag av att sprida sitt misogyna hat på nätet men vissa går
längre och utövar våld, mord och massmord utifrån sin övertygelse. Här är mörkertalet antagligen stort, särskilt när
det gäller sexuella övergrepp och våld mot kvinnor.
Några av senaste årens terrordåd har kunnat knytas till fenomenet. Ett exempel är Alec Minassian som medvetet
körde ihjäl 10 personer och skadade många i Toronto 2018. Det uttalade målet för Minassian var att döda kvinnor.
I Breiviks mer än 1000-sidiga manifest går det att finna en hel del incel-relaterat material. Och en annan norrman,
Philip Manshaus som i augusti i fjol attackerade en moské i Bærum var förutom Islamofob en flitig besökare på
incelrörelsens debattforum.
Gemensamt för många av dessa män är att de refererar till Elliot Rodger som 2014 dödade 6 personer och skadade
14 innan han tog sitt eget liv i det som har kommit att kallas ”The Isla Vista killings”. Rodger är idag en martyr i den
internetbaserade incelvärlden.
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Från vänster till höger; Elliot Rodger Kalifornien 6 döda 2014. Alec Minassian Toronto 10 döda 2018. Philip
Manshaus Bærum 1 död 2019

MGTOW – Men Going Their Own Way
En annan rörelse på nätet som på sätt och vis går hand i hand med Incels är MGTOW. Här handlar det också om
ensamma män som vänder sig mot kvinnor. Medan Incels känner sig underlägsna och därför riktar hatet mot
kvinnor ser sig män i mgtow-rörelsen som överlägsna utan behov av kvinnligt sällskap. Båda grupperna förordar en
återgång till patriarkala strukturer och det man kallar en ”vit hederskultur”. Våldet har inte en lika framtonad roll
inom mgtow vilket gör dessa forum till en inkörsport till mer våldsamma sajter eftersom de är nära
sammankopplade på nätet.

White Sharia
Om mgtow-rörelsen kan vara en dörröppnare till den mer extrema Incel-kulturen, så stannar det naturligtvis inte
där. Ur den fientlighet mot kvinnor som torgförs på rörelsens debattforum har en kanske ännu extremare kultur
växt fram som utgörs av individer och grupper som förordar det man kallar för ”Vita Sharialagar”. Man fokuserar på
ordet sharias ursprungliga betydelse som är ”vägen till källan”. Med det menar man att återupprätta rigida
patriarkala strukturer där männen har oinskränkt makt över kvinnan. På svenska sajten ”Nordisk Alternativhöger”
finns artiklar som förespråkar inrättandet av en svensk hederskultur.

“White Sharia is a blueprint for salvation. We
don’t have to adopt it, but if we don’t, we will most
likely perish.” (Sacco Vandal, Ur manifested Vandal Void)

Situationen i Värmland
Av naturliga skäl är det svårt att veta om och hur etablerade dessa idéer är i Värmland. Om de fysiska grupperna i
viss mån går att förutse utifrån lokala förutsättningar så kan den ensamagerande befinna sig i stort sett var som
helst. Det enda som egentligen behövs är en person som inte känner någon anknytning till det omgivande
samhället, har en dragning till våld och extremism – och en uppkoppling mot nätet.
Det vi däremot vet är att ett lokalt arbete som motverkar utanförskap ger positiva effekter. Till exempel skolor som
på ett tidigt stadium agerar mot ”drop outs” och hemmasittare. En väl fungerande psykiatri är också en
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skyddsfaktor, liksom ett gott samarbete med religiösa församlingar som är viktiga när det gäller att upptäcka
personer som vill utnyttja religionen för sina syften.
Den som i sitt arbete eller som volontär möter personer som kan vara i riskzonen gör stor skillnad bara genom att
finnas där och att lyssna. Det gäller att vi förstår den destruktiva kraft som finns i att lämnas utanför den sociala
interaktionen.

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.
•

Vi ser idag en positiv utveckling där fler och fler kommuner samlar det förebyggande arbetet i
gemensamma strukturer. Framförallt för små kommuner tror vi att detta är ett framgångsrecept. Att finna
samarbeten med närliggande kommuner är också en bra väg att gå.

•

En väl fungerande regional nivå utgör en viktig brygga mellan det lokala och nationella perspektivet. En
regional verksamhet finns tillräckligt nära för att känna den lokala miljöns förutsättningar, samtidigt som
man har 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 ha tillgång till hög kompetens i den komplexa fråga som VBE utgör.

•

Slutligen behövs en stark nationell nivå som kan samordna de resurser som finns inom fältet. Det kan
exempelvis handla om politiken, myndigheter, forskningsvärlden och inte minst civilsamhället. Utifrån ett
nationellt perspektiv kan man sedan förse regionala och lokala aktörer med rätt resurser kopplat både till
ekonomiska smörjmedel och forskningsbaserad kunskap.

Vid sidan av det vardagsnära förebyggande arbetet är det också viktigt att finna breda lösningar regionalt/nationellt
för att utveckla en fungerande avhopparverksamhet som på ett tydligt sätt kan stötta kommunens socialtjänst. Till
det går också att koppla ett väl fungerande arbete som ger stöd till anhöriga med närstående inom våldsbejakande
grupper. Under 2019 har det lagts fram förslag kring ett nationellt avhopparprogram som kommer att presenteras i
slutet av 2020.
Mycket av arbetet mot VBE handlar om samordning av resurser. Vi vill se ett lösningsfokuserat arbete som är
tvärpolitiskt, tvärsektoriellt och som syftar till att arbeta med en gemensam målbild.
Agera Värmland utgör en viktig del i denna samordning, framförallt kring det förebyggande arbetet.
Vi kan bidra till en ökad kunskap i länets kommuner så att man står väl rustad i arbetet mot VBE. Vi har även
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kompetens och etablerade kontakter för att snabbt kunna bistå i ärenden av mer akut karaktär, till exempel vid
avhopp. Vi kan också erbjuda handledning och annat stöd till första linjens personal inom bland annat skola och
socialtjänst. De förslag för framtiden vi presenterar nedan utgår från de erfarenheter vi fått under snart fem års
operativt arbete med regional samordning
Agera Värmland ser följande behov för framtiden:

•

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 har god insyn i
den lokala problembilden. Slutligen ett väl fungerande lokalt arbete som gärna samordnar ett brett förebyggande
arbete i den lokala miljön. Detta arbete bidrar också till att svara upp mot de globala målen nr 16 om fredliga och
inkluderande samhällen.
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.

•

En långsiktig och operativ samordning på regional nivå

För att den sammanhållna strategin ska fungera krävs långsiktiga satsningar – inte minst på regional nivå.
Vi ser behov av en stark regional aktör som gör det lättare att tillhandahålla närproducerad kunskap och
skräddarsydda utbildningar för den lokala problembilden. Det är också viktigt att denna aktör kan arbeta operativt
ute i kommunerna för att på bästa sätt stödja det lokala arbetet.
För att garantera tillgång på kompetens och kunskapsförmedling är det nödvändigt att den regionala verksamheten
inte finansieras av tillfälliga projekt.

•

Helhetslösning till stöd för individer och 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 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 innehålla både kunskapsmässiga och ekonomiska lösningar som
skapar handlingsutrymme och den snabbhet som är avgörande för resultatet.
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I huvudet på en kommunal kontaktperson - Agera besöker Göran
Eriksson i Hagfors
En viktig länk i projektet ”Samordning mot
extremism” är de kommunala
kontaktpersonerna. Det är de som ser till att
det lokala arbetet mot våldsbejakande
extremism (VBE) rullar på ute i de
värmländska kommunerna.
I Norra Värmland har ett spännande initiativ
tagits som kommer att ta det förebyggande
arbetet ett steg vidare berättar Göran när vi
besöker honom på hemmaplan.

SuToHaMu

Göran Eriksson

SuToHaMu som står för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors är ett välkänt begrepp som började för cirka 25 år
sedan när kommunerna tillsammans började arrangera skoldanser för högstadieelever i de fyra kommunerna.
Danserna som var en del i det förebyggande arbetet blev snabbt populära och välfyllda bussar åkte mellan de olika
kommunerna 3–4 gånger varje termin. Upp till 700 ungdomar kunde sluta upp vid ett och samma tillfälle på dessa
drogfria discon. Även om danserna är borta sen några år så finns samarbetet kvar. Tillsammans med Länsstyrelsens
förebyggande verksamhet har man inlett ett kommunövergripande samarbete som inbegriper frågor kring Alkohol,
Narkotika Dopning och Tobak (ANDT), Brottsförebyggande (BF) och våldsbejakande extremism (VBE). Genom
samordning är tanken att hela det förebyggande arbetet kommer att stärkas i länets norra delar.

Vad är ditt uppdrag i kommunen och hur arbetar du med frågor kopplade till VBE?
-

Min anställning i kommunen är egentligen som integrationshandläggare men jag har också ansvar för
frågor kring brottsförebyggande arbete och våldsbejakande extremism.
Jag är kontaktperson i dessa frågor vilket i första hand handlar om att vara kontaktperson för kommunens
personal.

-

Jag har ingen direkt tid avsatt i tjänsten för detta arbetet men jag har en bra chef som försöker att avlasta
så att jag ska hinna med det som behöver göras kopplat till dessa frågor.

Hur ser ert förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ut?
-

-

Vi har börjat arbetet från en väldigt låg nivå. Det har inte tidigare funnits ett fokus för frågorna utan mest
har det handlat om situationen inom skolan med exempelvis sociala problem och kring det som gått att
koppla till missbruk. Frågor som rör brottslighet och extremism är helt nytt för kommunen.
Vi har i samarbete med Agera genomfört utbildningsinsatser för kommunens personal men det är ju
färskvara som måste uppdateras.

Hur ser samverkan ut inom kommunen, finns det tvärsektoriella nätverk eller liknande?
-

I kommunen finns ett Trygghetsråd som består av tjänstemän från skolan, socialen,
Integrationshandläggare, ANDT-samordnare och kommunpolis. Vi träffas minst fyra gånger per år där de
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olika verksamheterna rapporterar om sånt som rör ämnet. Arbetet i trygghetsrådet handlar mest om
avrapportering för att skapa en bild över läget.

Får ni uppdrag från politiken eller är det ett tjänstemannainitiativ?
-

Det är ytterst sällan politiken sätter dagordningen utan de flesta initiativ kommer från
verksamhetsansvariga i de olika sektorerna.
Kontakten med polisen som är ett viktigt arbete fungerar överlag väldigt bra.

Arbetar ni med att göra aktuella lägesbilder?
-

-

Väldigt lite måste jag nog säga. I trygghetsrådet försöker vi att upprätta någon form av lägesbild som
läggs till minnesanteckningarna men mer avancerat, där vi tex går ut och ställer frågor till andra det gör vi
inte.
Vi försöker att ha en egen omvärldsbevakning. När det gäller våldsbejakande extremism känner jag dock
ett enormt stöd i det arbete Agera Värmland gör. Jag litar fullt på att ni har koll på det som händer och jag
har en känsla för att det nog också stämmer. Hör jag ingenting från er Agera så utgår jag från att det är
lugnt och när jag hör nåt, ja då vet jag att det är på riktigt.

Finns det något kommunöverskridande samarbete kring de här frågorna? Nätverk eller liknande?
-

-

I norra Värmland har vi sedan tidigare en tradition av att samarbeta på olika nivåer. På initiativ från
Länsstyrelsen drogs det ihop ett nätverk av personer som arbetar med brottsförebyggande frågor,
extremism samt ANDT-frågor. Till detta kopplades också en styrgrupp bestående av kommunalråd och
kommunchefer. Denna styrgrupp ger nätverket mandat och stöd för att samordna och finna arbetssätt
som gynnar arbetet i de fyra aktuella kommunerna. Det kan exempelvis handla om att finna en gemensam
drogpolicy som blir till hjälp för alla inblandade. Vi tycker att det är ett framtidsinriktat arbete som ger bra
draghjälp kring förebyggande frågor.
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors som är med i samarbetet liknar varandra på många sätt både när
det gäller sammansättning och problematik så det finns en rad samordningsvinster att göra.

Vad skulle du vilja lyfta fram som framgångsfaktorer i ert arbete?
-

-

Vi har ett starkt stöd från kommunledningarna och även ett starkt stöd i de olika verksamheterna som
berörs. Vi är också befolkningsmässigt ett ganska litet område som gör att det blir hanterbart att
samarbeta mellan fyra kommuner.
Till det kan jag också lägga att vi ses ofta och regelbundet. Det ger en bra kontinuitet i arbetet. Från
Länsstyrelsen har vi också fått ett litet ekonomiskt stöd som underlättar vid resor och möten

Vilka utmaningar ser du i arbetet?
-

Även om kommunerna till stor del liknar varandra skiljer det stort hur mycket tid de inblandade kan lägga
på uppdraget. I en av kommunerna har kontaktpersonen gott om tid avsatt för arbetet medan det
exempelvis här i Hagfors inte finns någon tid avsatt i tjänsten till att arbeta med Brottsförebyggande
och/eller extremism.

Vilket stöd och vilka resurser ser du att ni behöver för att utveckla arbetet?
-

En kommunal budgetpost.
Det kan också bli verklighet när utredningen som handlar om att brottsförebyggande arbete blir
obligatoriskt för kommunerna läggs fram. Det skulle innebära att arbetet måste budgeteras och
förhoppningsvis kommer ett sådant förslag också att betyda någon form av statligt stöd för arbetet.
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Hur ser arbetet ut framåt? Vad är nästa steg?
-

Att finna gemensamma arbetssätt i norra Värmland och att ytterligare utveckla samverkan mellan
kommunernas brottsförebyggande arbete, sjukvården och polisen.
Det är också viktigt att det blir stabilt och långsiktigt. Vi jobbar på och går framåt eftersom det är frågor
som är viktiga för alla kommuninnevånare.

Om man avslutningsvis snävar in frågan och ser på behoven
kopplat till våldsbejakande extremism – Hur ser framtiden ut
där?
-

-

Jag litar väldigt mycket på Agera och det arbete som utgår
därifrån. Jag har sett och förstår vilken kompetens det finns och
jag hoppas verkligen att Agera kan fortsätta att ge det stöd och
den information vi får idag om lägesbilder och om hur frågor
kopplade till våldsbejakande extremism utvecklas inom länet.
Jag hoppas att vi kan ha ett långsiktigt samarbete kring dessa
frågor där vi metodiskt kan arbeta tillsammans för att förebygga
brott och extremism i länet.

Tack Göran för att du tog dig tid och lycka till med det förebyggande
arbetet i Norra Värmland.
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Hatbrott Värmland
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) publicerar vartannat år statistik över anmälda hatbrott. Den senaste
statistiken från 2018 visar på en ökning av hatbrottsanmälningar i Sverige med 11 procent jämfört med
2016 och med 29 procent jämfört med 2013. Antal anmälda hatbrott i Polisregion Bergslagen, som
omfattar Värmland, Örebro och Dalarna har däremot minskat något jämfört med tidigare år, cirka 13
procent. Det vanligaste hatbrottsmotivet är alltjämt främlingsfientlighet och rasism både i riket och i
Region Bergslagen. Brott där motiven kan kopplas till hat eller rädsla för sexuell läggning, etnisk
tillhörighet, könsidentitet, könsuttryck och religiös övertygelse är ett hot mot demokratin och mot våra
grundläggande rättigheter.

Inledning
Detta avsnitt redogör för den senaste statistiken över hatbrottsanmälningar under 2018 med en Värmlandsvinkel.
Viktigt ur rättighetsperspektivet är att den hjälper till att synliggöra hatbrotten som enskilda utsätts för. Statistiken
har mycket att berätta men den säger oss långt ifrån allt. Avsnittet avser därför också att lyfta in mörkertal och
hatretorik-begreppet i ekvationen.

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 uttryck4 som gärningspersonen tror, vet eller
uppfattar att personen eller gruppen har.5

BRÅs tidigare statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv redovisar hatbrott med
•
•
•
•
•
•
•

främlingsfientliga/rasistiska – afrofobiska – antiromska
antisemitiska
islamofobiska
kristofobiska
andra antireligiösa
homofobiska, bifobiska och heterofobiska
transfobiska motiv.

4

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.
5
Brottsförebyggande Rådet (2015) – Hatbrott 2014 (Rapport 2015:13) S. 14 – 15.
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Enligt Polisen är hatbrott:
… ett angrepp på de mänskliga rättigheterna och strider mot principen om alla människors lika värde.
Det som definierar ett hatbrott är att gärningspersonen utför angreppet på grund av sin negativa
inställning till 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.6

Det finns två specifika brottsrubriceringar som brukar kallas för hatbrott: olaga diskriminering och hets mot
folkgrupp. Hets mot folkgrupp är ett brott som sticker ut bland andra brott därför att det inte krävs en målsägande
för att någon ska utdömas för brottet. Det krävs alltså inte att en specifik person blivit utsatt utan brottet riktas
mot en grupp som omfattas av någon av de skyddade grunderna. Detta utesluter dock inte att brottet också riktas
mot en specifik person. En förolämpning skulle till exempel kunna utgöra hets mot folkgrupp om den också
anspelar på tillhörighet till en viss skyddad grupp. Olaga diskriminering är ett brott i juridisk mening därför att en
enskild kan dömas till ansvar och straff enligt brottsbalken. Diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen å andra
sidan gäller inte enskilda personer utan för aktörer på olika samhällsområden och sanktioneras med en
diskrimineringsersättning. Begreppen ska därför hållas isär även om de bygger på samma destruktiva struktur negativ särbehandling av människor utifrån de skyddade grunderna. Förolämpning är en tredje brottsrubricering
som är relevant här därför att den som utsätts för brottet som huvudregel själv måste vilja gå vidare med en
anmälan. Men om en förolämpning visar sig ha ett hatbrottsmotiv får polis och åklagare på eget initiativ inleda en
förundersökning. Hets mot folkgrupp och förolämpning kan också vara brott enligt en av våra grundlagar,
tryckfrihetsförordningen. Den 1a januari 2019 gjordes en viktig grundlagsändring nämligen att
”könsidentitet/könsuttryck” uttryckligen skrevs in i både grundlag och brottsbalk. Detta medför dels ett
grundlagsrättsligt dels ett straffrättsligt stärkt skydd mot hatbrott för transpersoner.
Utöver detta kan alla brott vara ett hatbrott, om motivet passar in i ovanstående definition. Om ett brott (utöver
hets mot folkgrupp, olaga diskriminering) bedöms som ett hatbrott kan domstolen bestämma att straffet ska
skärpas, det vill säga antalet dagsböter ska vara fler eller tid i fängelse ska förlängas. För en misshandel där fängelse
utdömts kan alltså fängelsetiden förlängas. Vikten i bedömningen ligger på gärningsmannens motiv bakom brottet.
Det innebär att om gärningsmannen har begått brottet med ett hatbrottsmotiv spelar det ingen roll om brottsoffret
faktiskt passar in i beskrivningen eller omfattas av gruppen.

6

Polisen, Hatbrott-lagar och fakta
<https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-hatbrott/>.
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“Europa har på grund av sin historia en skyldighet att minnas, vara på sin vakt mot och
bekämpa framväxande rasism, rasdiskriminering, könsdiskriminering, sexism,
homofobi, transfobi, xenofobi, antisemitism, islamofobi, antiziganism…”.7

De skyddade grunderna i lagstiftningen på hatbrottens område det vill säga etnicitet, tro, sexuell läggning och
könsidentitet har en mörk bakgrund i orättvisor och utsatthet som historiskt har drabbat och fortsätter att drabba
oss människor på de här grunderna. Som vi vet har dessa orättvisor handlat om allt från diskriminering och förtryck
till folkmord och brott mot mänskligheten, där både stater, organisationer och personer varit förövare.
Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) antogs år 1950 och betraktas idag som
ett av världens starkaste rättighetsinstrument. Man förklarar ofta framgången bakom det europeiska
rättighetssystemet som en produkt av andra världskrigets ofattbara grymhet.
Det är staten som har det yttersta ansvaret för att upprätthålla och skydda de mänskliga rättigheterna. Det finns ett
särskilt utredningsansvar för rättsväsendet när man misstänker ett hatbrottsmotiv, bland annat på grund av
utmaningarna som finns i att upptäcka dessa.8 Rätten till liv; privatliv; likabehandling och rätten att vara fri från våld
räknas till några av våra mest grundläggande rättigheter. De skyddas i Europakonventionen, som gäller som svensk
lag, och i Regeringsformen som är en av våra grundlagar. Vad gäller brott med till exempel främlingsfientliga motiv
finns ett antal fällande domar på europanivå där medlemsländer misslyckats inleda en utredning om själva
hatmotivet eller inte utrett detta tillräckligt.9 Man har i ett flertal fall funnit att brister i utredningar, i sig, utgjort en
kränkning av den enskildes rättigheter. Europadomstolen som prövar brott mot konventionen, har dömt att ett
medlemslands underlåtenhet att tillräckligt skydda en Pride-parad från påhopp utgjort brott mot de mänskliga
rättigheterna.10 På samma sätt har myndigheters bristfälliga utredningar av attacker och våld mot Pride-parader11
och HBTQ-demonstrationer12 handlat om rättighetskränkningar enligt Europakonventionen. I dessa domar kan vi
utläsa att statens ansvar att utreda möjliga hatbrottsmotiv är ett ansvar som kräver särskild ansträngning bland
annat på grund av att de kan vara svåra att upptäcka.

7

Europeiska Kommissionen mot Rasism och Intolerans – Allmän policyrekommendation nr 15 om att bekämpa
hatretorik (2015).
8
EUs byrå för grundläggande rättigheter och friheter (2018) ’Unmasking bias motives in crimes: selected cases of
the European court of human rights’.
9
T.ex. 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).
10
MC och AC mot Rumänien nr. 12060/12 (2017).
11
MC och AC mot Rumänien (2017).
12
Identoba mot Georgien nr. 73235/12 (2015).
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Statistik från Brå och ett Värmlandsperspektiv
Det är mot bakgrund av ökningen av hatbrott med främlingsfientliga inslag i Sverige under 80-talet som
rättsväsendet på uppmaning av regeringen genomför olika insatser för att öka kunskapen om och motverka
hatbrott. Statistik förs över både polisanmälda hatbrott och självrapporterade upplevelser av hatbrott. I följande
tabeller redovisas statistik över riket och Region Bergslagen 13 inhämtad från Brå för 2018. Vi har också gjort en
sammanställning av hatbrottsanmälningar över tid. Då Brå inte längre bryter ned statistiken på länsnivå kontaktade
Agera Värmland Polisen i Värmland för att ta del av statistik över hatbrottsanmälningar för 2019, detta återges
längs ned i detta kapitel.

Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv utifrån huvudbrottskategori, per 100
000 invånare, år 2018
Huvudbrottskategori
Våldsbrott*
Olaga hot/ofredande
Ärekränkning
Skadegörelse/klotter
Hets mot folkgrupp
Olaga diskriminering
Övriga brott
Totalt

13

Region Bergslagen

Hela riket**

Antal

50

772

Per 100 000

6

8

Antal

203

2790

Per 100 000

23

27

Antal

60

852

Per 100 000

7

8

Antal

42

1156

Per 100 000

5

11

Antal

135

1164

Per 100 000

16

11

Antal

10

75

Per 100 000

1

1

Antal

14

282

Per 100 000

2

3

Antal

516

7092

Per 100 000

59

70

Omfattar Värmland, Dalarna och Örebro.
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Antal anmälningar utifrån brottstyp - Region
Bergslagen
250
200
135

150
100

50

58

40

62 66

56

104
88
42

5

0
2013

2014

2015

Våldsbrott

Olaga hot/ofredande

Ärekränkning

Hets mot folkgrupp

Olaga diskriminering

Övriga brott

2016

2018
Skadegörelse/klotter

I Region Bergslagen polisanmäldes under 2018 totalt 516 brott med identifierade hatbrottsmotiv, det innebär en
minskning med cirka 13 procent sedan mätningen 2016. Flest brott i kategorin hets mot folkgrupp anmäldes i
Region Bergslagen sett till antal invånare med 16 brott per 100 000 invånare (jmf 14 brott per 100 000 invånare i
Region Syd och 7 brott per 100 000 invånare i Region Mitt). Det rör sig om 135 polisanmälningar om hets mot
folkgrupp vilket innebär en ökning från 2016 med över 50 procent.
Under 2018 inkom 42 anmälningar i brottskategorin skadegörelse/klotter jämfört med 2016 då 104 anmälningar
inkom. Det utgör en markant minskning med över 200 procent. Antal anmälningar gällande hot/ofredande som
ökat både 2015 och 2016 minskar också under 2018.
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Antal anmälningar utifrån brottstyp - hela riket
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Ärekränkning

Hets mot folkgrupp

Olaga diskriminering

Övriga brott

2016

2018
Skadegörelse/klotter

Totalt anmäldes 7 090 hatbrott i riket under 2018. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2016, då 6 415
hatbrott anmäldes, och med 29 procent jämfört med 2013. Hets mot folkgrupp har i riket ökat för varje år förutom
2016, och antalet anmälningar har nästan fördubblats sedan den mätningen. Ökningen förklaras till stor del av
insatser från aktörer för att uppmärksamma hatbrott som sker på nätet som resulterat i polisanmälningar. Vi kan
också se en ökning gällande hatbrottsanmälningar om skadegörelse/klotter jämfört med tidigare mätning 2016.
Detta samt ökningen i anmälningar om hets mot folkgrupp förklaras enligt Brå till viss del genom att det år 2018 var
valår. I övrigt fortsätter olaga hot och ofredande att vara det mest anmälda hatbrottet.
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Uppskattat antal anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv per 100 000 invånare, år 2018
Hatbrottsmotiv

Region
Bergslagen

Hela riket**

Främlingsfientliga/

Antal

340

4865

rasistiska

Per 100 000

39

48

Antal

85

915

Per 100 000

10

9

Antal

-

109

Per 100 000

-

1

Antal

12

278

Per 100 000

1

3

Antal

42

562

Per 100 000

5

6

Antal

22

292

Per 100 000

3

3

Antal

32

260

Per 100 000

4

3

Antal

60

756

Per 100 000

7

7

Antal

6

79

Per 100 000

1

1

Antal

516

7092

Per 100 000

59

70

varav Afrofobiska*
varav Antiromska*
Antisemitiska
Islamofobiska
Kristofobiska
Andra antireligiösa
Sexuell läggning
Transfobiska
Totalt

14

14

Transfobiska hatbrott har tidigare inte redovisats per län eller region på grund av för låga tal.
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Främlingsfientliga

Antal anmälningar utifrån hatbrottsmotiv - Region
Bergslagen

Antisemitiska
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150
100
50
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0
2013
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2018

**Kategorin ”kristofobiska och andra antireligiösa” började 2015 redovisas var för sig som ”kristofobiska” och andra
”antireligiösa”. Redovisning av ”Hatbrott med högerextrema och nationalsocialistiska symboler” utgick 2014.

I Region Bergslagen har antal anmälningar utifrån sexuell läggning ökat sedan 2014. Medan antal anmälningar med
främlingsfientligt motiv har ökat för samtliga föregående år, minskar dessa markant under 2018.
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Antal anmälningar utifrån hatbrottsmotiv - hela riket
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**Kategorin ”kristofobiska och andra antireligiösa” började 2015 redovisas var för sig som ”kristofobiska” och andra
”antireligiösa”. Redovisning av ”Hatbrott med högerextrema och nationalsocialistiska symboler” utgick 2014.

Störst ökning av antalet brott med identifierat hatbrottsmotiv jämfört med 2016 syns för
främlingsfientligt/rasistiskt och antisemitiskt motiv, och motivet som rör sexuell läggning.

Totalt antal anmälda brott med identifierade hatbrottsmotiv
över tid
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Värmland 2019
Hösten 2019 inkom homofobiskt och transfobiskt hot och hat i Karlstads Kommuns regnbågsbrevlådor efter att man
bett om förslag på hur kommunen kan jobba mer med HBTQ-frågor. Någon ristade in ett hakkors i möblemanget på
en gymnasieskola i Filipstad. En Pride-flagga tillhörande en bostad i Kristinehamn eldades upp. Dessa händelser har
vi kunnat ta del av via medias rapportering.
Agera Värmland kontaktade Polisen i Bergslagen för att få en sammanställning över anmälda hatbrott under 2019 i
just Värmland. Under 2014 anmäldes 141 brott med identifierade hatmotiv.15 Totalt anmäldes 167 brott med
hatmotiv i Värmland 2019. I dessa finns 126 målsäganden och 59 misstänkta. 15 av anmälningarna avsåg hets mot
folkgrupp och nästan samtliga genom rasistiska eller antisemitiska symboler, klistermärken och klotter. I majoriteten
av dessa har någon misstänkt gärningsman inte kunnat identifierats. Då vi inte har siffrorna för Värmland mellan
2014 och 2019 är det svårt att dra några slutsatser kring detta mer än att anmälningarna ökat under tidsperioden
med 18 procent.

Anmälningar utifrån brottstyp - Värmland 2019

36

44

1
15

44
26

12

Våldsbrott**

Ofredande/Olaga hot

Ärekränkning

Hets mot folkgrupp

Olaga diskriminering

Övriga brott

Skadegörelse/klotter

15

2014 var också sista året som länsspecifik statistik redovisades av BRÅ. I och med polisens omorganisation
förändrades den geografiska indelningen av hatbrottsanmälningar som numera rapporteras utifrån gemensamt
polisområde Region Bergslagen (Värmland, Dalarna och Örebro).
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Bakom statistiken
Statistiken är viktig därför att den synliggör hatbrotten som enskilda utsätts för och den säger oss något om var och
hur de sker. I många fall fungerar statistik som tänkt och ger en fingervisning för hur vanligt eller ovanligt
förekommande något är, till exempel. Det är dock viktigt att fråga vad statistiken eventuellt inte visar. Eftersom
anmälningsbenägenheten för hatbrott troligen är mycket låg och mörkertalet avseende antal utsatta personer
uppskattningsvis är mycket stort, är inte statistiken tillförlitlig nog för att dra några slutsatser. Det går inte i nuläget
att med statistikens hjälp utesluta att ökningar och minskningar i antalet hatbrottsanmälningar har andra orsaker
än det faktiska antalet hatbrott som sker. Därför fick Brå i uppgift av regeringen att vartannat år publicera en
rapport över självrapporterad utsatthet. Data för studierna över självrapporterad utsatthet inhämtas genom att ett
urval av befolkningen tillfrågas om upplevd utsatthet utifrån ett antal brottstyper med följdfrågan om den
tillfrågade upplevde att brottet hade ett homofobiskt,
främlingsfientligt eller antireligiöst motiv. Datan inbegriper således, än
så länge, inte hatbrott med transfobiskt motiv.
Anmälda händelser
som inte utgör
brott

Utifrån Brås fördjupade studie över
Samtliga brott
Anmälda brott
självrapporterad utsatthet 2016 kan vi utläsa
följande.16 1,6% av befolkningen uppgav att de
utsatts för hatbrott med främlingsfientligt motiv, detta motsvarar
cirka 157 000 personer utifrån befolkningsmängd 2016. 0,5% av
befolkningen, motsvarade cirka 49 000 personer, rapporterade
utsatthet för hatbrott med antireligiöst motiv. Under de senaste åren
har 0.2 - 0.3% av befolkningen uppgivit utsatthet för hatbrott med homofobiskt motiv vilket motsvarar mellan
20 000 – 30 000 personer beroende av befolkningsmängd. Jämfört med de 6 415 inkomna hatbrottsanmälningar år
2016 förefaller den eventuella faktiska utsattheten som många gånger högre. 17

1 400
500

16
17

4 400

För Värmlands del, om vi räknar vårt läns andel
av befolkningen, skulle det på en övergripande
nivå kunna innebära att det 2016 var omkring
4 400 personer som upplevde utsatthet för
hatbrott med främlingsfientligt motiv; cirka
1 400 personer upplevde hatbrott utifrån sin
religion och att åtminstone omkring 500
personer upplevde sig utsatta för hatbrott
utifrån sin sexuella läggning.

Brottsförebyggande rådet 2018:10 Självrapporterad utsatthet för hatbrott, Analys utifrån NTU 2006-2017.
BRÅ rapport 2016:15; 2017:11.
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Några av de faktorer som bidrar till att hatbrott oftast inte anmäls:
• rädsla för ytterligare utsatthet eller sekundär viktimisering inom rättsväsendet (genom att t.ex. inte bli
trodd eller att händelsen ses som trivial)
• uppskattning att anmälan inte leder till något
• skamkänslor och att inte vilja medge utsatthet
• inte vilja röja sin identitet (religiösa, etniska, sexuella eller könsmässiga)
• att personen själv inte definierar händelsen som ett hatbrott/brottslig
• bristen på anonymitet i småstäder.18
Av dessa anledningar är ett effektivt rättsväsende oerhört viktigt för att enskilda inte ska bedöma riskerna med att
anmäla brott som mycket större än chanserna till upprättelse.

Hatretorik
Det verkar inte finnas någon enhetlig definition av begreppet hatretorik men enligt Europeiska Kommissionen mot
Rasism och Intolerans (ECRI) ska hatretorik dock omfatta ”försvar, främjande eller uppvigling i alla dess former av
ärekränkning, hat eller förtal av en person eller grupp av personer, likväl som alla trakasserier, förolämpningar,
negativa stereotyper om, stigmatisering eller hot riktat mot en sådan person eller grupp av personer, samt
rättfärdigande av dessa uttryck baserat på "ras", hudfärg, härkomst, nationellt eller etniskt ursprung, ålder,
funktionshinder, språk, religion eller tro, kön, genus, könsidentitet, sexuell läggning och en persons övriga
egenskaper eller ställning.” Kommunikation som sprider eller hetsar till hat mot en människa eller en grupp av
människor. Om hatretorik uppfyller rekvisiten för brott är det ett hatbrott. Riktas hatretoriken mot en grupp och
det får spridning, kan det utgöra hets mot folkgrupp. Används hatretorik mot en enskild person, kan det vara
straffbar hatretorik i form av förolämpning. Om det är en arbetsgivare som använder hatretorik mot en anställd,
och det inte uppfyller rekvisiten för till exempel förolämpning, kan det utgöra hatretorik i form av trakasserier
enligt diskrimineringslagen. Hatretorik kan alltså utgöra, men är inte begränsat till, brottsliga eller olagliga uttryck.
Hatretorik som inte är straffbar är inte heller lika med yttrandefrihet, eftersom yttrandefriheten inte är oinskränkt,
utan får begränsas. Det som inte omfattas av en brottsbestämmelse skyddas inte per definition av
yttrandefriheten, som har ett eget regelverk med egen logik. På samma sätt innebär det inte att alla uttryck som
inte skyddas av yttrandefriheten nödvändigtvis ska kriminaliseras, till exempel trakasserier enligt
diskrimineringslagen. Vilka uttryck som har ett skydd och inte måste avgöras i varje fall utifrån kontext, historia och
alla andra omständigheter, för att få en balans mellan yttrandefriheten och de andra intressen man vill skydda.
Begreppet beskriver ett vidare fenomen och inkluderar också former som kanske inte omfattas av en brottsregel.19
Den exakta omfattningen av hatretorik i det offentliga rummet, inbegripet nätet, är okänd eftersom det inte finns
någon systematisk rapportering och insamling av data om förekomsten. Att ha koll på förekomsten är en viktig
faktor i att kunna bevaka trender och utveckling i form av till exempel normalisering, ökning eller minskning. Vi tror
oss dock kunna konstatera att den ökar och flest exempel på det återfinns i sociala medier och på nätet. Youtube
skärpte under 2019 sin policy gällande hatretorik som numera specifikt förbjuder innehåll som ”förespråkar att en
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BRÅ Hatbrott 2019, rapport 2019:3 (2019); EXPO Stängda Dörrar (2015).
Se projektet ”Against hate” under Justitieministeriet i Finland där hatretorik presenteras som ett centralt
begrepp https://yhdenvertaisuus.fi/sv/hatretorik.
19
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folkgrupp är överlägsen en annan för att rättfärdiga diskriminering, segregation eller utanförskap”20. I
sammanhanget kan nätet som mötesplats sägas vara en försvårande omständighet i arbetet mot hatbrott och
hatretorik utifrån att det är så lättillgängligt, anonymt, och kan få stor spridning snabbt. Omvänt kan nätet på grund
av sina egenskaper vara en av våra största källor till omfattningen av hatretoriska företeelser. Hur ska vi bäst
organisera bemötandet av detta? Balansgången med yttrandefriheten som en grundpelare i demokratin är, och
måste vara, en ständig fråga på det här området.

Förslag för framtiden
Statistiken visar att hatbrott ökar i samhället och att brotten endast utgör toppen av ett isberg. Även om de senaste
siffrorna ser bättre ut för Bergslagen än vid förra mätningen 2016, kan vi inte utifrån dessa dra några vidare
slutsatser för Värmlands del annat än att vi fortsätter att stå inför ett samhälle där människor utsätts för brott på
grund av vilka de är, i en mycket högre utsträckning än vad som polisanmäls och vad som sonas. Därtill är brotten i
sig ett yttersta uttryck för de strukturer som är bärande. Detta är våra förslag på hur vi gemensamt kan arbeta i
motsatt riktning för mänskliga rättigheter och trygghet
Agera Värmland ser följande behov för framtiden:

•

Kunskap

Vi tror att kunskapshöjande insatser kring mänskliga rättigheter, diskriminering och hatbrott som ett led i det
förebyggande arbetet är en av de viktigaste byggstenarna för att förebygga hatbrott och diskriminering. Därför ser
vi ett övergripande behov av att arbeta för ett perspektiv på hatbrott och diskriminering som är förankrat i de
demokratiska grundprinciper som förbjuder det – principerna om alla människors lika värde, likhet inför lagen och
lika grundläggande rättigheter.

•

Uppmärksamma

Hatbrott har flera gånger beskrivits som ett område med låg status och där det av
olika anledningar är svårt att få en enhetlig bild av omfattningen. Tidigare avsnitt i
rapporten har lyft mörkertalsproblematiken som förväntas vara mycket stort.
Därför välkomnar vi varmt att offentlig sektor och media fortsätter bemöta,
uppmärksamma och rapportera om alla former av hatretorik i det offentliga
rummet och på nätet – och därmed sätter frågorna högt upp på agendan.

•

Kraftsamla för ett Värmland för alla - fritt från hatbrott och
diskriminering

Hatbrottsproblematiken har beskäringspunkter inom flera fält men grundar sig alltjämt i ett förakt mot de
mänskliga rättigheterna. Värmland bör ta ett helhetsgrepp kring frågorna inte minst nu när en ny
Värmlandsstrategi tas fram under året 2020, för att tillsammans kunna svara upp mot de globala målen nr. 10 och
nr. 16 om ökad jämlikhet och trygghet.

20

https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=sv.
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