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Hatbrott: Monster, mönster & 
möjligheter 
Eva Tiby 

Sven slår Pelle för att Pelle har trängt sig före i biljettkön. Detta kallas av lagstiftaren 

sedan länge misshandel. Men när Sven slår Pelé och skriker blattejävel! kallas det 

numer också för hatbrott. Begreppet finns inte i den svenska lagboken. Däremot 

finns en regel om straffskärpning sedan 1994 i brottsbalkens 29:2:7, som säger 

att som försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet, särskilt skall 

beaktas: 

om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en 
annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 
ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, 

Detta innebär att det kan kosta mer i straff att angripa någon på grund av (att 

angriparen har något emot dennes tillhörighet vad gäller) nationalitet, ras, 

etnicitet, religion eller sexuell läggning. Handlingarna, att slå, och brottstypen, 

misshandel, är desamma. Men vissa motiv anses vara värre, mer straffvärda, 

än andra. Det ses alltså som ett allvarligare brott att slå någon för att den 

uppfattas som icke-svensk, än för att den har trängt sig. Denna form av motiv

värdering legitimeras i Sverige, och i många andra länder som har någon slags 

hatbrottslagstiftning, av att lagreglerna skall skydda särskilt utsatta personer. En 

ytterligare orsak till sådan lagstiftning är att brott med hatmotiv anses medföra 

värre konsekvenser för de utsatta än brott utan sådant motiv. Dessutom har 

förekomsten av hatbrott en negativ inverkan på ett öppet, demokratiskt samhälle 

som värnar om de mänskliga rättigheterna.1 

Att ha särskild lagstiftning, statistikföring och polisarbete om hatbrott bjuder 

dock på en del problem. Orsaker till detta är bland annat att det inte finns 

en enhetlig definition, ingen universell eller ens nationell konsensus om vilka 

skyddsvärda grupper lagstiftningen bör inkludera, eller varför. Vidare erbjuder 

lagföring av motivbrottslighet, dit hatbrotten hör, särskilda problem som rör 

1 Paul Iganski, Hate Crime and the City (Bristol 2008a); dens., "Criminal Law and the Routine 
Activity of'Hate Crime'", i Liverpool Law Review 29 (2008b), s. 1-17; jmfr. James B. Jacobs 
och Kimberly Potter, Hate Crimes. Criminal Law & Identity Politics (New York 1998), s. 81—88. 
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bevisföring. Inte nog med att åklagaren skall bevisa att den misstänkte haft 

uppsåt att begå ett visst brott, hon skall även bevisa, eller göra troligt, att det var 

utifrån ett hatbrottsmotiv. I denna artikel presenteras därför hatbrott i Sverige 

med hjälp av tre teman: Monster, Mönster och Möjligheter. Syftet är att beskriva 

och problematisera forskningsfokus och förklaringsmodeller på arenan. 

Monster, mönster och möjligheter 

Monster 

Ett begrepp som blivit centralt under Monster-temat är Stranger Danger. 

Det avser att den främmande gärningsmannen som organiserat, planerat, 

målmedvetet och hatiskt attackerar homosexuella, invandrare, och judar är 

frekvent förekommande. Föreställningen om Stranger Danger, att man förväntar 

sig att hatbrotten begås av främmande farliga figurer, motverkar möjligheten 

att se "vanligheten", det vardagliga, rutinbetonade med hatbrott. Denna 

föreställning och framställning om det främmande individuella som det onda 

är grundläggande i hatbrottsdynamiken.2 Förklaringsmodellerna har därför gällt 

avvikande unga mäns aggressivitet, utanförskap och kriminalitet. 

Som illustration kan ses fotografen Elisabeth Ohlssons utställning Ecce 

Homo 1998, som innehåller en bild där den slagne bögen ligger i korsets skugga 

nedslagen av skinheads-ynglingar och en kostymklädd dito. Mediebilden av 

hatbrotten är grova våldsbrott, allmän plats, allvarliga, ibland dödliga skador. 

De utsatta är oftast ensamma homosexuella män, och angriparna unga män i 

grupp. Som exempel kan nämnas journalisten Johan Hiltons reportage om tre 

brutala mord på homosexuella män, varav två i Sverige.3 När det gäller våld 

med rasistiska eller religiösa förtecken är mediebilden organiserade ynglingar 

som attackerar en flyktingförläggning. Ytterligare en vinkel på Monster-temat är 

Expos hemsida med artikeln "Dubbelliv som livsstil". Där skildras flera ledande 

homo-hatande nazister från förr och nu som homosexuella.4 

Forskare på hatbrottsområdet undviker oftast alarmistiska infallsvinklar till 

förmån för skildringar av de mer frekventa vardagstrakasserierna och hoten 

mot utsatta grupper. Därför kan man fundera över flera icke-alarmistiska 

internationellt ledande hatbrottsforskare och deras val av illustration till 

2 Gail Mason, "Hate Crime and the Image of the Stranger", i British Journal of Criminology 45 
(2005), s. 837-859. 

3 Johan Hilton, No Tearsfor Queers. Ett reportage om män, bögar och hatbrott (Stockholm 2005). 
^ David Lagerlöf, "Dubbelliv som livsstil", på <http://www.expo.se/2003/48_691.html >, 17/6 

2009. 
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bokomslag. Bilder av våldsamma bränder, korsbränningar och blodbestänkta 

trottoarer pryder ofta deras återhållsamma innehåll.5 En dramaturgi som annars 

är legio i kvällspressen. Blod & eld säljer. 

Mönster 

I takt med forskningens framåtskridande kompletterades temat om monster 

med fokus på mönster. Eller som den norska kriminologen Christie säger: 

"Det finns alltför få monster. De flesta gärningsmän är icke-idealiska. De är i 

de flesta av sina relationer och egenskaper som andra människor." Orsaken till 

att monster-temat ändå fortlever kan vara att det externaliserar problemet, det 

vill säga förlägger hatet och hatbrotten utanför den vanliga människan.6 Vilket 

innebär att vi kan fortsätta tro på faran som en Stranger Danger. 

Flera arbeten har visat att hatbrott förekommer i Sverige, att de förefaller 

öka, och att de kan ha allvarliga konsekvenser; samt att brotten drabbar alla de 

kategorier som lagstiftningen gäller. De främsta aktörerna när det gäller forskning 

om hatbrott är Brottsförebyggande rådet (som övertagit ansvaret för de årliga 

hatbrottsrapporterna från Säkerhetspolisen), Brottsoffermyndigheten, Forum 

för Levande Historia, Folkhälsoinstitutet och Kriminologiska institutionen 

vid Stockholms universitet. Övriga aktörer och producenter av kunskap med 

mera är Rikspolisstyrelsen, Länskriminalpolisen, City polismästardistrikt i 

Stockholm, organisationer som RFSL och Expo, samt universitet och högskolor, 

där det produceras uppsatser om hatbrott inom olika discipliner, till exempel 

journalistik, juridik, socialt arbete, genusvetenskap samt kriminologi.7 Samt 

media. 

Svensk forskning om hatbrott har sammanfattats av Dahl för Forum för 

^ Nathan Hall, Hate Crime (Devon 2005); Jack Levin och Jack McDevitt, Ha te Crimes Revisited. 
Americas War on Tbose Who Are Different (Boulder, CO 2002); Iganski (2008a). 

^ Nils Christie, "Det idealiska offret", i Malin Åkerström och Ingrid Sahlin (red.), Det 
motspänstiga offret (Lund 2001), s. 59. 

7 Karolina Densert, Hatbrott mot homosexuella. En studie av homosexuellas utsatthet och skydd 
i samhället. Examensarbete i juridik, 20 poäng. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 
(1999); Emma Dahlin, Jenny Ericsson och Linda Oliveira, Hatbrott eller impulshandling? 
En explorativ studie av hur homofobiska hatbrott uppmärksammas och framställs i svensk 
press. Examensarbete 15 hp, Journalistik, Institutionen för kommunikation och design, 
Kalmar högskola (2007); Sheila Kihlman, En kvalitativ studie av HBT-tjejers utsatthet för 
diskriminering, kränkningar, hot, hat och våld. "Om man ska ta åt sig allt de säger blir man fan 
knäckt alltså, det går inte." C-uppsats, Socionomprogrammet, Institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs universitet (2008); Linda Sjöholm, Genusvetenskapliga perspektiv på den juridiska 
diskursen. En studie av det diskursiva utrymmet för diskussioner om hatbrott. Genusvetenskap, 
delkurs 3, Lunds universitet (2007); Elin Sonnelind,"Don't bitch med mig, liksom". En 
undersökning om anmälningsbenägenhet hos HBT-personer i Stockholmsområdet 2006. 
C-uppsats, 10 poäng i kriminologi. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 
(2006). 
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Levande Historia, av Kunosson för Brottsoffermyndigheten, samt av Westerlund 

för RFSL.8 När det gäller Hets mot folkgrupp finns en granskning gjord av 

Brottsförebyggande rådet.9 När det gäller gränsen mellan hatpropaganda och 

yttrandefrihet, finns Svenska Helsingforskommitténs arbete om olika ideologiers 

propagandatal.10 

Statens folkhälsoinstitut har fokuserat på utsatta gruppers hälsotillstånd 

och kopplingar till diskriminering och utsatthet för hatbrott. Utsatthet för 

trakasserier, hot om våld och kränkande behandling, liksom rädsla för utsatthet 

har visat sig vara betydligt vanligare bland homo-, bi- & transpersoner (hbt-

personer) än bland den övriga befolkningen.'1 

Offerstudier om hbt-personer visar att de tillfrågade upplever sig utsatta 

för hatbrott i hög grad. En första enkätstudie pekade på 25 procent utsatta, en 

upprepning av studien visade att 50 procent av de som svarade upplevde sig 

utsatta.12 Följdfrågor har ställts rörande var, när och hur utsattheten skedde, om 

gärningsmannen, samt om konsekvenser av utsattheten. Brottstyperna fördelar 

sig i fallande skala från hot, våld och förolämpning, vilket nästan hälften av 

de utsatta rapporterar om, till skadegörelse, egendomsbrott och sexbrott, 

som mellan 10 och 15 procent upplevt.13 För att få en djupare kunskap om 

utsattheten har även en intervju- och en berättelsestudie utförts.14 

I studien Intolerans, som genomfördes av Brå och Forum för Levande Historia, 

tillfrågades mer än 10 000 grundskole- och gymnasieungdomar om deras 

erfarenheter och attityder i frågor om islamofobi, antisemitism, homofobi och 

invandrarfientlighet. Studien visar att kopplingar finns mellan hög intolerans, låg 

utbildning hos föräldrarna, rastlöshet och aggressivitet, dåliga skolprestationer, 

8 Ulrika Dahl, "Det viktigaste är inte vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten gör", 
från hatbrott och homofobi till heteronormativitet och intersektionalitet. En kunskapsintventering 
och situering av forskning (Stockholm 2005); Chrystal Kunosson, Offer för hatbrott: vad har 
gjorts och vad kan förbättras? (Umeå 2007); Ulrika Westerlund, The Situation concerning 
homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in Sweden. Sociological Country 
Report, European Union Agency for Fundamental Rights (2008). 

9 Heléne Lööw och Lotta Nilsson, Hets mot folkgrupp. Brå-rapport 2001:7 (Stockholm 2001). 
10 Svenska Helsingforskommittén för Mänskliga rättigheter, Hatets språk — om gränsen mellan 

hatpropaganda och yttrandefrihet (Stockholm 2003). Organisationen heter numer Civil Rights 
Defenders. 

11 Statens folkhälsoinstitut, Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation. 
Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland hbt-
personer. Rapport A 2005:19 (2005a). 

12 Eva Tiby, Hatbrott? Homosexuella kvinnors och mäns berättelser om utsatthetför brott (Stockholm 
1999); dens., "Vem vinner och vem försvinner? Från händelse till hatbrott", i Manu Seppänen 
Sterky (red.), Kärlekens pris. En antologi om homofobi och heteronormativitet (Stockholm 2005). 

13 Tiby (1999), s. 100. 
14 Tiby (1999), s. 177-197, dens. (2005). 
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stereotypa genusföreställningar, frekvent kamratumgänge kvällstid och känslor 

av samhälleligt utanförskap.15 Flertalet elever är positivt inställda till olika 

minoriteter. Men en av 20 ungdomar ger uttryck för en övervägande negativ 

inställning till de minoriteter det frågas om.16 Det finns en stark koppling mellan 

graden av intolerans mot muslimer, judar och homosexuella, det vill säga: har 

eleven negativ inställning till en av dessa grupper, har den det ofta även mot de 

andra.17 När det gäller egen utsatthet, är det tydligt att elever med icke-svensk 

bakgrund upplever kränkande tillmälen betydligt mer frekvent än de med svensk 

bakgrund, 40 respektive 9 procent.18 

En årligen återkommande studie är Brottsförebyggande rådets kartläggningar 

av polisanmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och 

homofobiska motiv.19 Rapportens omfång och innehåll har utvecklats från år 

till år. Från och med 2007 presenteras även resultat från Brås årliga Nationella 

trygghetsundersökning.20 Nytt är även att uppgifter om både utsatta och 

misstänkta personer presenteras. Vidare finns uppgifter om uppklaringsbeslut, 

det vill säga vad som händer med hatbrotten i ett senare led i rättskedjan. Här 

aviseras också att ett planerat utvecklingsarbete angående definitioner har 

påbörjats.21 Ett resultat från Brås hatbrottsrapport från 2008 är att de årligen ca 

3 500 anmälda händelser, som har identifierats som hatbrott, fördelar sig mellan 

70 procent främlingsfientliga, 20 procent homofobiska, 6 procent islamofobiska 

och 3 procent antisemitiska motiv. Hatbrotten visar en ökning om 8 procent 

jämfört med föregående år; det är främst de främlingsfientliga och homofobiska 

hatbrotten som har ökat. Brå antar att en viss faktisk ökning har skett, det 

vill säga inte enbart en ökning av anmälningsbenägenheten.22 De vanligaste 

brottstyperna är olaga hot/ofredande, 35 procent, följt av våldsbrott, 21 procent 

och därefter ärekränkning, 17 procent, hets mot folkgrupp, 12 procent samt 

skadegörelse, 10 procent.23 

Säkerhetspolisens genomgångar av polisanmälningar med möjliga 

15 Jonas Ring och Scarlett Morgentau, Intolerans. Antisemitiska, homofobiska, islamofobiska och 
invandrarfientliga tendenser bland unga (Stockholm 2004), s. 14. 

16 Ring och Morgentau (2004), s. 9. 
17 Ring och Morgentau (2004), s. 13. 
18 Ring och Morgentau (2004), s. 12. 
19 Klara Klingspor, Anna Molarin och Tove Sporre, Hatbrott 2007. En sammanställning av 

anmälningar med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv. Brå 
rapport 2008:15 (Stockholm 2008). 

20 AnnikaTöyrä, JennieWigerholtoch Katarina Eriksson, NTU. Nationella trygghetsundersökningen 
2007. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Brå-rapport 2008:3 (2008 Stockholm). 

21 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 9. 
22 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 10—11. 
23 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 11. 
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hatbrottsmotiv och de offerstudier som Tiby företog på 1990- och 2000-talet 

bidrog till att nya mönster kunde skönjas, naturligtvis med internationell tidigare 

och parallell forskning som ledstjärna. Tesen om Stranger Danger, att det är 

den okända främlingen som är (den enda eller huvudsakliga) faran, fick inte 

empiriskt stöd. Många studier visar att en vanlig konstellation mellan misstänkt 

och utsatt är att det finns någon slags bekantskap före händelsen. De misstänkta 

är skol- eller arbetskamrater, chefer, kunder, lärare, grannar, bröder, kusiner 

och före detta partners. Det är myndighetspersoner, andra invandrade personer 

och det är flyktigt bekanta personer. Offerstudierna visar också en vid krets av 

personer, plus att det är en ansenlig mängd av brottshändelserna som handlar om 

attacker där man inte kan avgöra vem som är ansvarig, till exempel trakasserier 

på nätet, genom sms, klotter, skadegörelse och anonyma hot. Där kan det vara 

både bekanta och obekanta personer.24 Dessutom är det ofta mycket svårt att 

utläsa vilken slags relation det är fråga om utifrån fritexterna i polisanmälan. 

Frågan om Stranger Danger, det vill säga förekomst eller frånvaro av relation 

mellan gärningsman och offer, är central inom kriminologin. Det beror bland 

annat på att benägenheten att anmäla har samband med eventuell bekantskap. 

Den traditionella synen har varit att brott i nära relationer anmäls mer sällan än 

brott mellan främlingar. Naturligtvis spelar även brottstyp och offrets upplevelse 

av händelsen stor roll här. I senare svensk forskning finns det indikationer på 

att en okänd gärningsman anmäls oftare än genomsnittet, en bekant mer sällan, 

och en närstående i samma grad som genomsnittet.25 När det gällde hatbrott, 

visade sig dock en högre, men möjligen skenbar, anmälningsbenägenhet än för 

genomsnittet.26 Nyssnämnda nyanser av bekantskap är intressanta. Det är ju 
oftast inte svart-vitt, det vill säga att man är helt obekant eller närstående till en 

person. Hatbrottsforskning från Australien visar att föreställningar om Stranger 

Danger har utmanats till förmån för en kontextualiserad problematisering av 
bekantskapen. Beroende på i vilken miljö brottet sker, så kan bekantskapen 

mellan parterna se ut på olika sätt, och ha olika betydelse för benägenheten att 

anmäla. 

I förlängningen har detta betydelse för det så kallade mörkertalet och den 

bild vi har av hur omfattande och därmed hur allvarligt problemet med hatbrott 

är. Mason undersöker trakasserier med dels rasistisk, dels homofobisk grund.27 

24 Tiby (1999), s. 155; dens., "Constructions of Homophobic Hate Crimes: Definitions, 
Decisions, Data", i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 8 (2) 
(2007), s. 120. 

2^ Töyrä, Wigerholt och Eriksson (2008), s. 8. 
26 Töyrä, Wigerholt och Eriksson (2008), s. 8. 
27 Mason (2005), s. 837-859. 
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Denna dubbelhet är ovanlig i hatbrottsstudier, men är en stor fördel när man 

skall försöka förstå helheter.28 Det visar sig också av resultaten, att utsattheten för 

de två olika studerade grupperna var liknande, dock med den genusskillnaden 

att de rasistiska trakasserierna oftast drabbade kvinnor medan motsatsen gällde 

för de homofobiska trakasserierna.29 Masons slutsats är att det inte är så enkla 

samband när det är fråga om bekantskap offer/gärningsman. I just denna studie 

föreföll majoriteten av parterna vara igenkända, ibland kända som grannar eller 

närboende.30 Även brittisk hatbrottsforskning nyanserar monstermodellen och 

presenterar flera studier som motsäger bilden av hatbrottsgärningsmannen som 

"extremist bigots" till förmån för "ordinary peoplé", i vissa fall till och med 

family relationship".3I 

Exempel från media när det gäller denna fas kan hämtas från Expos arkiv. 

Vit makt-relaterade hatbrott minskade från 150 anmälningar år 2005 till 58 

anmälningar året efter, 2006, i samband med att Brottsförebyggande rådet tog 

över ansvaret för frågan och den årliga rapporteringen om hatbrott. Formuleringen 

i Expo: "Eftersom Brå inte har samma möjligheter som Säpo att kartlägga och 

bevaka vilka brott som har koppling till vit makt-världen har andelen brott 

kopplade till en nazistisk organisation eller parti minskat under 2006."32 Detta 

kan tolkas som att det finns en kraftig underrapportering från Brås sida, eller 

att Säpo hade större intresse av att lyfta fram sådan koppling.33 Hos Expo finns 

förstås ett intresse av att lyfta fram just det organiserade hatbrottsområdet,34 

vilket inte utesluter att man även skildrar det "icke-organiserade" området.35 

Detta visas också i en artikel om Elisabeth Ohlsson Wallins utställning om hbt-

personers utsatthet från 2007: "Den som förmedlar hat och brukar våld är inte 

bara den hotfulla nazisten, utställningen visar att även svenska partiledare och 

konservativa kristna ledare kan vara förövare."36 

Det finns problem och debatt på alla nivåer när det gäller hatbrott. De 

gäller dels lagstiftning generellt, dels avser de definitioner och mätbarhet. Till 

28 Mason (2005), s. 843. 
29 Mason (2005), s. 855. 
30 Mason (2005), s. 856. 
31 Iganski (2008), s. 3f. 
32 Anders Dalsbro, "Anmälda hatbrott ökar", <http://www.expo.se/2007/48_2001.html>, 29/7 

2007. 
33 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 91. 
34 Johannes Jakobsson, "Polisen och RFSL samarbetar för hatbrottsoffer", på <http://www.expo. 

se/2007/48_2136.html>, 21/11 2007. 
35 Jakobsson (2007); Richard Slätt och Joel Pettersson, "Homofobins sista utpost", <http://www. 

expo.se/2003/48_382.html>, 23/4 2003. 
36 Annie Haraldsson, "Utställning om HBT-personers utsatthet", <http://www.expo. 

se/2007/48_1944.html>, 28/5 2007. 
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de mindre, men betydelsefulla, detaljerna hör hur man frågar i olika studier. Ett 

exempel från de nyss nämnda studierna är att Intoleransrapportens formulär 

innehåller frågor om utländsk bakgrund för den utsatta, men inte om sexuell 

läggning. Inte heller i NTU-studien efterfrågas respondentens sexuella läggning. 

Noterbart är också att det endast är gymnasieeleverna som tillfrågats om 

homofobisk utsatthet, samt att cirka två procent av eleverna uppger att de utsatts 

"till följd av att andra trodde vederbörande hade en homosexuell läggning".37 

Då en uppskattning av andelen homosexuella brukar vara mellan två och sju 

procent, är det en tämligen alarmerande andel utsatta. 

I Brå-rapporten om hatbrott sägs följande: Vanligast att gärningspersonen 

är obekant för offret. Studien visar att 35 proent av brotten begås av okänd 

gärningsperson.38 Detta är problematiskt, eftersom majoriteten av fallen gäller 

bekanta, eller innehåller oklara relationer. Platserna varierar, men det är mycket 

vanligare att ett hatbrott sker i skolan eller på en arbetsplats än ute i nöjeslivet.39 

Olika forskare och olika studier använder sig av olika definitioner och 

metoder. Det de har gemensamt är strävan att operationalisera begreppet 

hatbrott, att göra det "mätbart". I Brå-rapporten från 2008 har man till exempel 

bestämt att vid homofobiska hatbrott, krävs det att gärningspersonen skall vara 

heterosexuell.40 Vid islamofobiska hatbrott krävs att gärningspersonen skall 

vara icke-muslim.41 För att det skall bli fråga om ett främlingsfientligt hatbrott 

krävs att angriparen, till skillnad från offret, skall vara av svenskt ursprung.42 

Bara den som själv är icke-judisk kan, enligt Brå, begå hatbrott mot en judisk 

person.43 Här bör också noteras att med "ideologiskt motiverade hatbrott" 

avses hatbrott motiverade av gärningspersonens högerextrema värderingar eller 

nationalsocialistiska ideologi.44 

Flera studier som fokuserar på den rättsliga behandlingen av hatbrott visar 

genom flödesanalyser, från händelse och anmälan till åtal och dom, att den 

juridiska grunden för hatbrotten, brottsbalkens straffskärpningsregel, sällan 

tillämpas.45 Under den tid när hatbrott har varit ett prioriterat område för 

37 Ring och Morgentau (2004), s. 12. 
38 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 12. 
39 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 12. 
40 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 29. 
41 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 28. 
42 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 28. 
43 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 29. 
44 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 30. 
45 Karin Lönnheden och Lena Schelin, Hatbrott. En uppföljning av rättsväsendets insatser (2002); 

Görel Granström,"Brottsoffers möte med rättsväsendet. En ond cirkel?", i Görel Granström 
(red), Den onda cirkeln. Om brottsoffer, genus och rätten (Uppsala 2004); Eva Tiby, En studie av 
homofoba hatbrott i Sverige (Stockholm 2006); Klingspor, Molarin och Sporre (2008). 
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rättsväsendet visade det sig att av (alla) anmälningarna från år 2000 ledde 8 

procent till åtal.46 Av anmälningarna om homofobiska hatbrott år 2004 gick 10 

procent vidare till åtal.47 Av anmälningarna gällande 2007 ledde 8 procent till 

åtal.48 Ett par förklaringar till detta är att det inte finns någon enhetlig praxis 

för hur straffskärpningsregeln skall användas och för hur det skall redovisas i 

domen att regeln har tillämpats. Vidare efterlyser Brå en kompetens- och 

medvetandehöjning när det gäller attityder hos tjänstemän inom rättsväsendet.49 

Tiby påpekar att det förefaller som om polisen respektive åklagare/domstol 

använder olika definitioner av hatbrott.50 Polisen fångar i sitt RAR-nät (rationell 

anmälansrutin) upp många händelser av hatbrottskaraktär. När dessa fall sedan 

filtreras genom förundersöknings- och åklagarleden och hamnar i domstol faller 

de "osäkra fallen" bort. Bland dessa finns bland annat de där det är osäkert om 

den utsatte faktiskt var homosexuell. 

En huvudorsak till "bortfallet" är förstås att det alltid är en större mängd 

händelser som verkar vara hatbrott i anmälningsskedet än i åtalsskedet. Men 

dessutom visar en jämförelse av hatbrottsanmälningar med homofobisk 

grund mellan fallen som gått till åtal och de som inte gjort det, att den första 

gruppen med större säkerhet förefaller vara fall där den utsatte tillhört gruppen 

homosexuella. Det vill säga att det inte är den misstänktes motiv, utan den utsattes 

grupptillhörighet som blir avgörande för om straffskärpningsregeln används. 

Enligt lagstiftningens förarbeten är detta inte ett krav för straffskärpning. 

I teorin betyder det att även om en heterosexuell person utsätts för angrepp 

för att angriparen tror att han eller hon är homosexuell, kan det bli fråga om 

straffskärpning. I praktiken blir det inte det. 

Möjligheter 

När ovanstående mönster ersätter, eller snarare kompletterar, monstermodellen 

behövs utvidgade förklaringsmodeller till hatbrotten. Det är då Möjligheterna, 

och problemen, visar sig. Vad är det möjligt att forska om? Vad är det önskvärt 

att forska om? Hur formas metoder som kan visa sammanhang och orsaker? I 

all forskning fattas beslut kontinuerligt, vilket avgör forskningens inriktning, 

teori, metod och förstås resultatet, det vill säga bilden av den "verklighet" som 

46 Lönnheden och Schelin (2002). 
47 Tiby (2007), s. 126. 
48 Klingspor, Molarin och Sporre (2008), s. 51. 
49 Lönnheden och Schelin (2002). 
50 Tiby (2007), s. 135. 
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studeras.51 Ett exempel från Intoleransrapporten är att man har valt att bara fråga 

gymnasisterna, inte grundskoleeleverna, om deras utsatthet för homofobiskt 

präglade kränkningar.52 Att detta är en brist visar den norska NOVA-rapporten 

Vold mot lesbiske og homofile tenåringer, en representativ enkätundersökning 

av omfattning och risk när det gäller 14—16-åriga Osloungdomars utsatthet för 

våld med mera.53 Dessa ungdomar har fått frågan om sexuell läggning. Däremot 

har de inte fått frågan om utsattheten var hatbrottsmotiverad.54 Resultatet 

visade att andelen homo/bi-ungdomar som varit utsatta för våld med behov av 

läkarvård var fyra gånger större än de heterofilt identifierade ungdomarna.55 I 

Intoleransrapporten har man med andra ord valt bort att fråga dem som kan 

antas vara mest utsatta. Vilket ger ett problematiskt resultat. 

Förutsättningarna för att förstå en händelse, ett brott eller ett rättsflöde ökar 

markant i takt med kontextualisering, det vill säga med svar på frågan i vilken 

miljö, under vilka omständigheter, under vilka villkor skedde händelsen? På vilket 

sätt var den en del av ett större samhälleligt skeende? Ett exempel på rasistisk 

hatbrottslighet, dess komplexitet och kontextualisering är journalisten Gellert 

Tamas skildring Lasermannen?b Författaren beskriver rasistens egen utsatthet 

för rasism i en scen där den unge Wolfgang inte får leka med de andra barnen. 

"Wolfgang satt ensam i ett hörn och lekte förstrött med spann och spade. Hans 

blickar gick till de andra barnen men där var han inte välkommen. 'Svarting!' 

sa en av de större pojkarna.. .avvisande när Wolfgang kom fram för att leka. De 

andra barnen stämde snabbt in i den nya ramsan: Svartingen får inte vara med! 

Svartingen får inte vara med!".57 Boken avslutas med scenen där Lasermannen 

slutligen tas fast av polisen: "Den svarthårige mannen som hatade människor 

med svart hår var inte längre fri."58 Boken bygger på intervjuer med gärningsman 

och offer, med poliser, politiker, journalister och samhällsdebattörer, den skildrar 

det samhälle, den debatt och det politiska klimat som påverkade lasermannen — 

och som han i sin tur påverkade.59 

Vad är det som säger att gärningsmannens avsky mot judar var orsak till att han 

51 Magnus Hörnqvist, "Efterfrågestyrd metod", i Lena Roxell och Eva Tiby (red.), Frågor, fält och 
filter. Kriminologisk metodbok (Lund 2006). 

52 Ring och Morgentau (2004), s. 12. 
53 Bera Ulstein Moseng, Vold mot lesbiske og homofile tenåringer. En representativ undersökelse av 

omfång, risiko og beskyttelse — Ung i Oslo 2006(Oslo 2007). 
54 Moseng (2007), s. 9. 
55 Moseng (2007), s. 9. 
56 Gellert Tamas, Lasermannen. En berättelse om Sverige (Stockholm 2004). 
57 Tamas (2004), s. 59. 
58 Tamas (2004), s. 395. 
59 Tamas (2004), baksidestext. 
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vandaliserat en judisk begravningsplats? Kan det vara så att även en homosexuell 

person kan begå hatbrott mot en annan homosexuell person, eller mot en 

bisexuell? På vilket sätt hanteras individ och struktur när det gäller hatbrott? Vad 

för slags individuella handlingar är möjliga i den samhälleliga strukturen, för 

kvinnor, för män, för "svenskar"? Vilka bilder finns i våra föreställningsvärldar? 

I de anmälningsmottagande polisernas värld? I åklagarens, domarens och 

nämndemannens värld? För att ta reda på detta väljs vilka verktyg, här i form 

av teorier och metoder, som är användbara. Breda beräkningsbara register-

respektive enkätfrågestudier besvarar jämfört med djupa analyserbara intervju-

eller berättelsestudier olika frågor. Ett exempel från Sverige är beskrivningen 

av hatbrott som ett flöde, en definitionsprocess som är relationell och bestäms 

av angriparen, den utsatta, människor runt den utsatta, polis, organisationer, 

försäkringsbolag, rättsväsendet, brottsoffermyndighet, brottsofferorganisationer, 

hjälpare och media.60 Studien där detta beskrivs innefattar dels en kvantitativt 

beräkningsbar enkätdel, dels en berättandedel, där de som besvarat enkäten fått 

möjlighet att med egna ord (anonymt) i skrift berätta om sina upplevelser av 

utsattheten.61 Med den inriktningen på studier går det att närma sig sådana 

frågor som inte är prefabricerade av forskaren. I bästa fall får man den utsattes 

eget begripliggörande av skeendet. 

Ett farligt spår i brottsofferforskning är stereotypifieringen. Det finns en 

risk med att behandla offer lika, det vill säga att utgå från att alla offer reagerar 

på liknande sätt, och att då förvänta sig eller kräva detta vid mötet med eller 

behandlingen av dem. Offret i den svenska brottsofferdiskursen är en kvinna, 

som har drabbats av en mans våld. Och hon lider. Denna föreställning kan leda 

till att det offer som inte motsvarar denna förväntan inte blir trodd, respekterad 

och hjälpt. Etnologen Bo Nilsson ifrågasätter rimligheten av att all utsatthet 

leder till lidande. För att undersöka detta använder också han kombinerade 

metoder.62 Genom livshistorieinriktade intervjuer, kommentarer om kända 

brottmål, artiklar om brottsoffer samt informationsmaterial från samhällets 

expertsystem undersöker Nilsson hur brottsoffret som kategori uppstår.63 Hans 

slutsats är att det finns en hel "marknad" runt brottsofferfrågorna. Forskare, 

myndigheter, rättsväsendet, politiker, sjukvården, försäkringsbolagen, media, 

alla kan "tjäna" något på brottsoffermarknaden. Det är också huvudförklaringen 

till att den växer, att nya offerkategorier, som till exempel hatbrottsoffer, skapas.64 

60 Tiby (2005). 
61 Tiby (2005), s. 45. 
62 Bo Nilsson, Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur (Umeå 2003). 
63 Nilsson (2003), s. 15f. 
64 Nilsson (2003), s. 110. 
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Nilsson föreslår att analysen av detta måste inbegripa system av förtryck och 

behandlas i termer av till exempel sexism, rasism och diskriminering. Fokus 

hamnar då inte på enskilda personer, utan på samhälleliga maktförhållanden.65 

Enskilda offer kan inte begripliggöra sina erfarenheter separerat från rådande 

känslostrukturer, menar Nilsson, utan de är förstås beroende av de begrepp som 

finns till hands för den situation de hamnat i. "Men eftersom strukturerna är 

tids-, klass-, köns- och kulturbundna kan kollisioner uppstå, till exempel när 

enskilda individers känsloupplevelser kolliderar med de idéer som bärs upp 

av samhällets expertsystem."66 Detta får naturligtvis allvarliga konsekvenser 

till exempel för mörkertalets storlek, det vill säga frågan om hur stor del av 

brottsligheten som anmäls, och därmed syns och "finns". 

Ett annat exempel på kombinationsmetoder är den brittiska forskaren Paul 

Iganskis Hate Crime andthe City.61 Iganski bearbetar lokala polisdata om rasistiska 

hatbrott och presenterar siffror över vad som hänt och vilka överrisker för rasistisk 

utsatthet som finns var, ned till stadsdelsnivå. Detta kombinerar han med 

intervjuer och litteraturanalyser vilket leder fram till en komplex bild av rasistisk 

brottslighet. Frågor som gäller hot spöts, farliga platser, besvaras, myten om 

Stranger Danger raseras, och den farliga vardagen med den dagliga friktionsytan 

beskrivs utifrån Marcus Felsons teser om vardagsbeteenden, rutinaktiviteter 

och institutionell rasism som stöd för de individuella gärningspersonerna.68 

Flera studier som Iganski utfört på olika kategorier utsatta för hatbrott, visar att 

brotten ofta utspelas i vardagen, som en del av rutinerna. Grannarna, "ordinary 

people", skriker okvädningsord om blattar.69 Traktens ungdomar hotar judiska 

personer i samband med Israel-Palestina-konflikten.70 Och muslimer blir 

utsatta för dagliga trakasserier och hot efter Londonbombningen sommaren 

2005.71 Situationer uppstår, ibland eskalerar de och det är inte alltid klart om 

hatbrottsmarkören fanns från början, eller om den togs till när parterna pucklat 

på varandra ett tag. Det är också ofta oklart om hatbrottsmotivet är det enda, 

eller ens huvudmotivet.721 takt med att trakasserierna blir en del av vardagen, är 

det också mindre troligt att de kommer att polisanmälas, det blir en "del av deras 

vardagsliv."73 Strukturen finns i samhället, i närområdet och gärningsmännen 

65 Nilsson (2003), s. 11. 
66 Nilsson (2003), s. 184. 
67 Iganski (2008a). 
68 Marcus Felson, Crime andEveryday Life (Thousand Oaks, CA. 2002); Iganski (2008a). 
69 Iganski (2008b). 
70 Iganski (2008b), s. 4. 
71 Iganski (2008b), s. 6. 
72 Iganski (2008b), s. 5. 
73 Iganski (2008b), s. 9. 
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är en av "oss".74 Varje hatbrottshändelse blir ett slags byggsten i hatstrukturen 

som i sin tur stödjer individernas handlingar.75 Detta är också ett av argumenten 

till varför hatbrott blir grövre och drabbar värre, samt att de drabbar fler än 

individen som (eventuellt) blir målsägande.76 Forskningen visar också att en hel 

del av de som utsätter andra för hatbrott är antingen väldigt unga, eller har en 

multiproblematik förutom sitt gärningsmannaskap. Frågan är då huruvida ett 

(ännu strängare) fängelsestraff skulle "hjälpa".77 Iganski menar att sådana straff 

bör förbehållas de "allvarligare eller återkommande fallen"78, men understryker 

att gränser kan vara svåra att dra här, eftersom även "mindre" brott kan orsaka 

allvarliga konsekvenser för de utsatta när det gäller hatbrott, inte minst genom 

att de drabbar den utsattes grupp likaväl som henne själv.79 Han hänvisar även till 

forskning om allmänprevention som visat sig framgångsrik på "vanligt folk".80 

Iganski beklagar avslutningsvis att teoribyggnationen för hatbrott är så klen. 

Dock med ett undantag: "För närvarande representarar Barbara Perrys analyser 

det främsta undantaget från denna trend i USA."81 

Förklaringar och framtida frågor 

En majoritet av de svenska studierna om hatbrott fokuserar primärt på 

brottsoffren. En del av dessa berör Christies tes om det ideala offret.82 

Innebörden är att den person som efter ett brottsligt angrepp lättast erhåller 

legitim brottsofferstatus är den som passar in i idealformen av brottsoffer. 

Jämför Rödluvan som är på väg till Farmor och då råkar ut för Vargen, med 

Hells Angels-medlemmen som attackeras av Bandidos-gänget. Andra exempel 

är marginaliserade högutsatta grupper, hemlösa, prostituerade, narkomaner, 

som inte anmäler sin utsatthet och därför inte "blir" brottsoffer.83 Tesen om det 

ideala offret förekommer hos många forskare, bland annat under rubriker som 

"deserving offer, det vill säga att det finns offer som förtjänar offerstatus, med 

74 Iganski (2008b), s. 11. 
75 Iganski (2008b), s. 12. 
76 Iganski (2008b), s. 13. 
77 Iganski (2008b), s. 14. 
78 Iganski (2008b), s. 15. 
79 Iganski (2008b), s. 15-16. 
80 Iganski (2008b), s. 15-16. 
81 Iganski (2008a), s. 116. Här och ovan redaktionens övers. 
82 Christie (2001). 
83 Staffan Litzén, Oro för brott i urban miljö. Trygghetsundersökningar med anknytning till 

Stockholm (Stockholm 2006). 
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dit tillhörande fördelar.84 Samtidigt finns det offer som inte gör det, till exempel 

genom att utsätta sig för risker att bli utsatt. Direkt empirisk prövning av tesen 

ingår oftast inte när begreppet används, det är snarare fråga om en idealtyp av 

offerskap som man förhåller sig till. 

Både livsstilsteorin och teorin om rutinaktiviteter har använts för att försöka 

förklara varför hatbrott sker. Antingen i mer utförlig, kombinerad form, eller 

underförstått, "priset får i regel enskilda hbt-personer betala om de råkar vara på 

fel plats vid fel tillfälle".85 Livsstilsteorin beskriver hur en persons demografiska 

profil som kön, ålder, klass samverkar till att skapa en livsstil — ett vardagligt 

sätt att leva. Denna livsstil medför att personen exponerar sig mer eller mindre 

för risker, för faror och farliga personer. Vissa av dessa risker leder till utsatthet. 

Modellen ställer starka krav på metodologin. Livsstil är ju inte något statiskt, 

utan en process, och som sådan svår att fånga med till exempel enkätstudier.86 

Modellen är attraktiv i sin enkelhet, men kritiseras för sin banalitet.87 Den 

säger ju till exempel ingenting om gärningsmannen, det vill säga orsaken till 

brottet. Modellen har senare utvecklats och kombinerats med andra teorier, varav 

en är teorin om Rational Choice, rationella val.88 Enligt denna uppstår risker för 

brott när en motiverad gärningsman, till exempel en homofobiskt övertygad 

person, möter ett lämpligt offer, till exempel en person som inte kommer att 

anmäla brottet, på en arena där det inte finns några kapabla väktare, det vill säga 

sådana som kan och kommer att gripa in och stoppa skeendet. 

Barbara Perry har analyserat hatbrotten utifrån de klassiska kriminologiska 

teorierna. Hon förkastar dessa då de inte förmår förklara varför hatbrott begås, 

eller varför personer blir utsatta för hatbrott.89 Istället hämtar hon inspiration från 

kriminologen James Messerschmidts teori om Structured Action, strukturerad 

handling, kombinerad med föreställningar om the Other, den andra och Doing 

dijference, att göra skillnad.90 Så här resonerar Perry: 

I flera av de traditionella kriminologiska teorierna är utgångspunkten att brott 
begås, primärt av unga personer, som ett sätt att revoltera mot samhället och 
dess normer. När det gäller förtryck mot minoriteter, till exempel avseende ras, 
etnicitet, nationalitet, religion eller sexualitet blir det dock lite problematiskt. 

84 Sandra Walklate, Imagining the Victim ofCrime (Maidenhead, UK 2007), s. 28ff. 
^ Victor Bernhardtz och Anders Dalsbro, Det homosexuella hotet mot den vita rasen — nazistisk 

och rasitisk homofobi på Internet. En rapport från RFSL och EXPO om nazistiska och rasistiska 
vruppers homofobiska propaganda på Internet (Stockholm 2005), s. 8. 

86 Walklate (2007), s. 42. 
87 Walklate (2007), s. 33 f. 

Felson (2002). 
89 Barbara Perry, In the Name ofHATE. UnderstandingHate Crime (New York 2001), s. 31—52. 
90 Perry (2001), s. 53-56. 
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Den strukturella, institutionella diskrimineringen mot minoriteter avseende 
ras, etnicitet, nationalitet, religion eller sexualitet har under århundraden 
lagt grunderna för individuella hatbrottshandlingar, som en fortsättning 
på de strukturella angreppen. Hatbrottsutövare bryter alltså inte samhällets 
våldsnormer, utan gestaltar dem.91 

Svenska historiska exempel är förbud för Romer att bosätta sig var de vill, 

kriminalisering av homosexuellt beteende, förbud för Judar att driva verksamhet, 

eller att bosätta sig var de vill. Ett nutida svenskt exempel är Socialstyrelsen som 

hade kvar homosexualitet som sjukdomsstämpel ända till 1979. Detta är centralt 

för förståelsen av hatbrottsmekanismerna, liksom för hur en kriminalpolitik med 

sikte på hatbrotten skulle kunna utformas. 

Perrys utgångspunkt är att identitetspolitiken, som innebär att vi grupperar 

oss, eller blir grupperade, efter "tillhörighet", hittills har lett till negativa 

hierarkier och hegemonier. Hon pekar på att gränser hotas, när förtryckta grupper 

försöker omdefiniera sin placering, när de gör "difference inappropriate\92 När 

gärningsmannen reagerar på offrets identitetsskapande, försöker han bevaka 

gränserna mellan grupperna genom att påminna offret, the Other, om hennes 

plats. Genom denna bestraffning återskapar han sin egen överhöghet, avseende 

exempelvis maskulinitet eller vithet.93 

Perrys föreställning om åtgärder mot hatbrott fokuserar på "difference" och 

möjligheten att motverka att difference skall vara grund för marginalisering och 

viktimisering.94 Visserligen finns hatbrottslagstiftning, och den kan vara verksam 

eftersom den liksom hatbrotten bär på ett meddelande. Meddelandet är att 

samhället inte (längre) tolererar att "difference" skall vara grund för utsatthet.95 

Men lagstiftningen är förknippad med allvarliga begränsningar, bland annat vad 

gäller kategoriseringen av skyddsvärda grupper, inkonsekvenser mellan olika 

länders lagstiftning och problem med tillämpningen. 

Ett ytterligare problem är de flertaliga paradoxerna på området. En sådan 

är liberala medborgarrättsrörelsers och brottsofferrörelsers, liksom radikala 

kvinnorörelsers konservativa krav på hårdare straff.96 Ytterst sällan berörs 

diskussionen om straffets negativa inverkan på gärningsmannen i forskning om 

hatbrott. 

Perry diskuterar också de insatser frivilligorganisationer hittills har bidragit 

91 Perry (2001), s. 110. 
92 Perry (2001), s. 54. 
93 Perry (2001), s. 55. 
94 Perry (2001), s. 227. 
95 Perry (2001), s. 229. 
96 Perry (2001), s. 229-230. 
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med, inte minst vad gäller att väcka hatbrottsfrågor och initiera alternativ eller 

ny statistikföring och selektivt riktade offerundersökningar på området. Perry 

menar att dessa rörelser har fortsatta möjligheter att påverka värderingen av 

"differences". "I den mån som skillnaden är socialt konstruerad, kan den också 

omkonstrueras socialt. Med andra ord, som samhälle kan vi omdefiniera hur 

skillnaden 'spelar roll'."97 

Perry pekar också på möjligheterna med att var och en har multipla identiteter, 

genus, nationalitet, och sexualitet.98 Och att insikten om denna intersektionella 

utgångspunkt kan förhindra att "white masculine supremacy", vit maskulin 

överhöghet, blir den enda lins genom vilken vi ser på varandra. Nya koalitioner 

skulle kunna ändra synen på och värderingen av olika slags identiteter i framtiden. 

"Samhälllig förändring kommer att förutsätta att vi ser ras, klass, genus [...] och 

sexualitet som 'kategorier för kontakt snarare än kategorier för motsatser"'.99 

En given start på denna intersektionella väg är att kvinno- och hbt-rörelserna, 

som har kritiserats för att inte tillvarata till exempel afroamerikaners intressen, 

och att den svarta medborgarrättsrörelsen, som har kritiserats för att inte agera 

mot sexism och homofobi, inser kraften i att göra det.100 Ett enande av krafterna 

hos de traditionellt utsatta kan också sprida ljus över var ansvaret bör ligga: hos 

gärningsmännen. För svenska förhållanden har intersektionalitetsperspektivet 

rörande hatbrott använts i Forum för Levande Historias kunskapsöversikt över 

hatbrott. Där påpekas vikten av att man undersöker hur homofobi och hatbrott 

uppstår i skärningspunkter mellan olika maktordningar och normer, hur det är 

kopplat till sexism och rasism.'01 

Perrys modell skildrar alltså att de grupper som antas skyddas av 

hatbrottslagstiftningen initialt varit utsatta för institutionellt, strukturellt 

myndighetsförtryck, vilket underlättat och uppmanat till, eller åtminstone inte 

hindrat, individers attacker mot grupperna. När sedan staten avser att minska 

det institutionella förtrycket och beslutar om vilka grupper som inte längre 

är legitima att utsätta för förtryck toppat med straffskärpning om individer 

attackerar de skyddade grupperna, uppstår en situation där man kan ifrågasätta 

om de statliga initiativen är allvarligt menade och tillräckliga i tillämpningsledet. 

Det finns således flera förklaringsförsök för hatbrotten. Det är av vikt att 

man tar fasta på vad det är teorin skall förklara samt om det finns något sätt att 

pröva teorin på empirin. Ar det till exempel fråga om mäns våld mot andra män 

97 Perry (2001), s. 236. 
98 Perry (2001), s. 241. 
99 Perry (2001), s. 242. Redaktionens övers. 
100 Perry (2001), s. 244. 
101 Dahl (2005), s. 34; Kihlman (2008), s. 56f. 
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i det offentliga rummet kan livsstilsteorin prövas.102 Men när det gäller hatbrott 

så kan det ju vara fråga om vilket slags brott som helst, var som helst, utövat av 

vem som helst, med mer eller mindre kausala kopplingar mellan handling och 

"hat". Det säger sig självt att sökandet efter en enda teori som förklarar allt detta 

är komplext, kanske inte ens önskvärt. 

Framtida frågor 

Naturligtvis finns det delade meningar om huruvida just de i lagtexten 

uppräknade grupperna är mer utsatta än andra, samt huruvida hatbrott medför 

allvarligare konsekvenser. Vidare finns det olika meningar om vilka grupperingar 

som borde ingå i denna så kallade skyddslagstiftning. Brottsoffermyndigheten 

påpekar att även en svensk kan bli utsatt för rasistisk brottslighet i Sverige.103 

Brottsförebyggande rådet har i sin senaste Hatbrottsrapport vidtagit stora 

förändringar, som märkligt nog ännu inte har diskuterats. Det är fråga om en 

rejäl utvidgning av hatbrottsdefinitionen. Vad gäller statistikrapporteringen, 

inte lagstiftningen. Det främlingsfientliga hatbrottsmotivet har utökats till att 

även omfatta hatbrott som sker mellan minoritetsgrupper och hatbrott som 

begås av minoritetsgrupper mot majoritetsgrupper. Vidare inkluderas hatbrott 

med andra antireligiösa motiv förutom antisemitiska och islamofobiska. 

Tillägg har också införts vad gäller hatbrott med bifobiska, heterofobiska 

och transfobiska motiv. Slutligen har vissa kategorier av främlingsfientliga 

hatbrott särstuderats. Detta innebär att antiromska och afrofobiska hatbrott 

numer sär redovisas.104 I antologin Utsatta och sårbara brottsoffer finns till 

exempel flera av hatbrottskategorierna skildrade, men även grupper utanför 

straffskärpningsregeln, såsom marginaliserade grupper, resenärer, grupper med 

funktionshinder, äldre, barn och kvinnor.105 

Vidare finns det forskare som menar att hatbrott inte handlar om hat, 

utan om fördomar eller om rädsla eller om makt. Dessutom spänner hatbrott 

över ett alltför brett fält för att kunna vara en distinkt kategori. Det är också 

avsevärda bevisproblem förenade med motivbrottslighet. Detta leder också till 

102 Felipe Estrada och Anders Nilsson, "Den ojämlika utsattheten. Ett bidrag till forskningen om 
brottslighet och levnadsnivå", i Festskrift till Henrik Tham. Brott i välfärden. Om brottslighet, 
utsatthet och kriminalpolitik (Stockholm 2007). 

103 BroM (2007), s. 7. 
104 Brå rapport 2009:10, Hatbrott 2008. Polisanmälningar där det i motivbilden ingår etnisk 

bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck (Stockholm 
2009). 

105 Magnus Lindgren, Karl-Åke Pettersson och Bo Hägglund, Utsatta och sårbara brottsoffer 
(Stockholm 2004). 
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problem med att lagfora hatbrottslingar, vilket i sin tur leder till frågan om det 

överhuvudtaget är någon nytta med kategorin hatbrott, eller om den till och 

med är kontraproduktiv, det vill säga leder till fler motsättningar än den löser.106 

Det är framför allt de amerikanska forskarna och juristerna Jacobs & Potter 

som formulerat kritik mot alla led när det gäller hatbrotten, från statistikföring 

och lagstiftning till tillämpning. De förnekar inte att handlingar som kan 

beskrivas som hatbrott existerar, men de är starkt kritiska till beskrivningen 

att hatbrotten skulle öka, att det skulle vara fråga om en epidemi. Tvärtom, 

menar de, hatbrotten minskar avsevärt, det är lobbyister på homofronten 

och i medborgarrättsrörelsen, liksom i kvinnorörelsen, som fabricerat dessa 

epidemiska nivåer av hatbrott. Detta, kombinerat med att ingen enighet råder 

om definitionen, gör att osäkerheten är stor och möjligheten att korrekt mäta 

fenomenet, liksom att avgöra kausalitetsfrågan, är liten.107 Och även om det 

skulle gå att definiera och mäta fenomenet, så är Jacobs & Potter starkt kritiska 

till att lagstifta utifrån moraliska frågor och identitetspolitik.108 De menar 

vidare att risken är stor att rättegångar om hatbrott riskerar att bli inkvisitoriska 

avseende politisk korrekthet vad gäller den åtalades uttalanden, vänskapsnät, 

organisatoriska tillhörighet och humor (!).109 

Uppenbarligen skiljer sig dessa forskares inställning från de tidigare nämndas. 

Inte minst genom följande ställningstagande: "...problemet med brottet är inte 

samma som problemet med fördomarna: I själva verket är det väldigt liten 

överlappning mellan dem."110 Det finns helt enkelt många olika aktörer som 

har intresse av en alarmistisk skildring av hatbrotten och därför skapar de 

tillsammans den sociala konstruktionen "hatbrott". Det gäller media, politiker, 

aktivister och forskare, menar Jacobs och Potter.111 

Den "andra sidans" forskare menar snarare att handlingar som kan kallas 

hatbrott finns och är ett reellt problem och att överlappningen torde vara total, 

från andra hållet: det vill säga att diskriminerande handlingar är, och bör vara, 

kriminella. 

Vad det däremot råder enighet om är att definitionsfrågan är avgörande, 

ständigt aktuell och problematisk.112 Avslutningsvis ett exempel på hur denna 

fråga kan hanteras. Statistik- och kunskapsproducenten Brå har haft problem 

106 Jacobs och Potter (1998); Walklate (2007). 
107 Jacobs och Potter (1998), s. 11-28, 45-50. 
108 Jacobs och Potter (1998), s. 65-72. 
109 Jacobs och Potter (1998), s. 109. 
110 Jacobs och Potter (1998), s. 152. Redaktionens övers. 
111 Jacobs och Potter (1998), s. 50—54. 
112 Se till exempel Hall (2005). 
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med definitioner och mätningar och har velat ha en öppen diskussion om 

detta. Man har därför inviterat representanter från forskningen, rättsväsendets 

myndigheter, ombudsmännen och olika berörda organisationer till seminarier 

för att diskutera och utveckla definitionen av hatbrott. Det första seminariet 

hölls 2006 och avsåg hatbrott med islamofobiska motiv. Det andra hölls 2007 

och avsåg Brås utveckling av NTU, den Nationella Trygghetsundersökningen, 

vad gäller hatbrotten. Det senaste seminariet hölls 2008 och var fokuserat på 

diskussion om en utökad definition av hatbrott i brottsstatistiken. Det som 

diskuterades var ett par nya kategorier som eventuellt skulle läggas till och 

därmed (ut) öka statistikinhämtningen, och därmed utöka definitionen av 

vad hatbrott "är". Avseende etnicitet med mera, föreslogs tillägg för hatbrott 

mellan minoritetsgrupper av utländsk härkomst samt hatbrott mot personer 

med svensk härkomst. Avseende religiöst grundade hatbrott föreslogs, förutom 
nuvarande muslimsk och judisk tro, även "[ö]vriga trosinriktningar" som 

möjligt hatbrottsmotiv. Vad gäller sexuell läggning föreslogs två nya kategorier: 

dels hatbrott mot bisexuella, dels hatbrott mot heterosexuella.113 Då dessa förslag 

från och med år 2009 (material från 2008)114 har genomförts, innebär det ett 

par avsteg från den hittillsvarande riktningen vad gäller hatbrotten. Det största 

avsteget är att det initialt var fråga om brott som begicks av majoritetsbefolkning 

mot minoritetsbefolkning. Nu är båda riktningarna möjliga. Tendenser från USA 

har visat att anmälningar om hatbrott på rasistisk grund, begångna av minoritet 

mot majoritet, alltså "svarta mot vita" ökar. Framtiden får utvisa utvecklingen i 

Sverige. 

När det gäller frågan om lagstiftning och om hur allvarligt staten ser på 

hatbrott idag, kan ett svar erhållas från 2008 års utredning om Olaga förföljelse, så 

kallad Stalking. Frågan som debatterats är huruvida straffskärpning ger tillräcklig 

kraft till rättsväsendet för att komma tillrätta med problemen. Utredaren svarar 

nej. "Tillskapandet av en ny straffbestämmelse ger en klart tydligare markering 

från samhällets sida än införandet av ytterligare en straffskärpningsgrund."115 

Avslutningsvis kan det, sammantaget med tidigare nämnda flödesanalys från 

rättsväsendet i minnet, alltså ifrågasättas om den legala ramen runt hatbrott ens 

förväntas ha någon större betydelse. 

113 Brottsförebyggande rådet, Sammanfattning av seminariet 6/10 2006. Hatbrott 
med islamofobiska motiv, Dnr 13-0126-2006 (2006); Brottsförebyggande rådet, 
Minnesanteckningar från Hatbrottsseminarium den 29 juni 2007. Dnr 13-0126-2006 
(2007); Brottsförebyggande rådet, Begäran om synpunkter på en utökad definition av 
hatbrott i hatbrottsstatistiken, Dnr 19-0070-2008, 2008-05-21 (2008). 

114 Brottsförebyggande rådet (2009). 
115 SOU 2008:81, Stalking. Ett allvarligt brott. Betänkande av Stalkingutredningen (Stockholm 

2008). 
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Sammanfattning och slutsatser 

Arenan hatbrott är central och komplex. Centraliteten beror på att ämnet berör 

alla brottstyper, att det fokuserar på motivbrottslighet, samt att det bygger på 

idén och lagstiftningen om mänskliga rättigheter. Komplexiteten följer av denna 

centralitet. Därutöver rymmer arenan frågor om hur brottslighet och utsatthet 

förklaras, definieras och görs mätbar. En infallsvinkel blir då vad vi vet och vad vi 

inte vet. Det vill säga, vad som sker i det öppna i form av polisanmälda brott och 

vad som inte anmäls, det vill säga mörkertalet. Centralt för dessa resonemang 

är frågan om anmälningsbenägenhet. Vi vet mycket väl att denna är beroende 

av relation eller frånvaro av relation mellan angripare och angripen. Här är det 

fråga om vad som anmäls och varför, och då har myten om Stranger Danger 

stor betydelse. Inom kriminologin generellt och för hatbrotten speciellt råder en 

nästan hegemonisk ordning om vad som är "verkligt" våld.116 Våld som sker på 

allmän plats, mellan främlingar, män, skapar diskursen våld, oavsett att det finns 

en mängd forskningsrapporter om våld med andra platser och konstellationer 

inblandade.117 

Stranger Danger-myten myntas redan i barndomen när vi lär våra barn att vara 

rädda för farliga farbrorn, samtidigt som statistiken säger att familje-farbrodern 

är den farliga. Denna bild verkar sedan som mall för försiktighet, i synnerhet för 

personer som klassas som sårbara; barn, kvinnor och marginaliserade grupper. 

Man är försiktig i relation till främlingar, men oförsiktig i relation till bekanta. 

Detta i sin tur kan påverka att bekantskapsbrott sker, och det underminerar 

upptäckten samt möjliga anmälningar av "bekantskapsbrotten". Det som 

anmäls, är de brott som har förövare som är obekanta. Detta kommer att ge en 

mycket skev bild av "verkligheten". 

Här uppstår ytterligare ett problem. Vad menar vi, och vad menar de som 

konstruerar enkäter och frågeformulär, intervjufrågor och polisförhörsmallar, 

med "bekant"?118 I stället för att dikotomisera mellan släkting och totalt okänd 

person kan det vara mer intressant att kategorisera längs hela skalan. Detta 

har gjorts, och det visar sig då att endast fem procent av hatbrotten i en viss 

studie begicks av personer som den utsatta inte på något sätt kände till före 

händelsen.119 Det bidrag som detta ger till kriminologin är bland annat en 

116 Elizabeth A. Stanko, "Challeging the Problem of Mens Individual Violence", i Tim 
Newburn och Elizabeth A. Stanko (ed.) Just Boys Doing Business? Men, Masculinities and 
Crime (London 1994), s. 34. 

117 Stanko (1994), s. 35. 
118 Mason (2005). 
119 Mason (2005), s. 852. 
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möjlighet att beskriva gärningsman och offer som andra figurer än "Främmande 

förövare överfaller oskyldigt offer". I stället kan vi se rubriker och rapporter 

som "I lokalsamhället Bergby trakasseras invandraren Mustafa och äkta paret 

Lisa och Lena upprepat av sina grannar". Detta lyfter nivån från ett individuellt 

förövarperspektiv till ett strukturellt problem. Vilket avslutningsvis ställer andra 

krav på åtgärdsfrågorna. 
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