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1 Inledning 

1.1 Om ämnet 

“I believe there are more instances of the abridgment of the freedom of the people by gradual and silent 

encroachments of those in power than by violent and sudden usurpations.” 

Citatet ovan är hämtat från James Madison och 1800-talets början och yttrandet säger en del 

om hur de intellektuella i USA under den tiden såg på frihetsbegränsningar. Citatet är dock 

endast ett av många bevingade citat angående yttrandefrihet. Kanske beror både frekvensen 

och kvalitén på citaten på att yttrandefriheten alltid engagerat och berört. Kanske beror det på 

att det är så enkelt att uttrycka sig i absoluta termer angående yttrandefrihet:  ”allt utom absolut 

yttrandefrihet är tyranni!” är en åsikt som ofta återkommer när man läser om yttrandefrihet i 

allmänhet och amerikansk sådan i synnerhet. Efter en titt i lagboken kan man ganska snabbt 

konstatera att det i Sverige inte finns något sådant som absolut yttrandefrihet, utan den är 

istället begränsad på flera sätt. En sådan begränsning är straffstadgandet hets mot folkgrupp 

som återfinns i brottsbalken 16 kap 8 §. Enligt stadgandet gör man sig skyldig till hets mot 

folkgrupp om man i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker 

missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. 

Straffbestämmelsen hets mot folkgrupp kan kritiseras utifrån flera perspektiv. 

Yttrandefrihetsvurmare brukarr anse att lagen är ett för stort statligt intrång i den personliga 

friheten och företrädare för främlingsfientliga ideologier brukar anse att lagen ger minoriteter 

ett bättre skydd än vad den ger etniska svenskar. Människor mitt emellan anser kanske att lagen 

förvisso behövs men att den går för långt eller att lagen är en rimlig avvägning mellan 

motstående samhälleliga intressen. Oavsett vilken politisk ståndpunkt kritikern intar går lagen 

att kritisera och ämnet är ständigt aktuellt och omdebatterat. I slutet av juli 2014 meddelade 

dock regeringen att den vill utvidga tillämpningsområdet för lagen genom att inkludera 

transsexuella personer bland skyddskategorierna. Regeringens intention med lagen är tydlig – 

den vill inte bara att lagen ska finnas kvar utan den vill även att tillämpningsområdet ska 

utvidgas. Madison vore troligtvis ytterst upprörd över förslaget, men jag kommer inte ifrån att 

regeringens syn på yttrandefrihet är mycket intressant, och kanske till och med modig - modig 
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eftersom det i en internationell kontext inte är särskilt ”modernt” eller progressivt att inskränka 

yttrandefriheten. Dylika tilltag brukar i allmänhet förknippas med totalitära, eller åtminstone 

auktoritära, regimer. Sverige kan varken ses som totalitärt eller auktoritärt, så hur kommer det 

sig då att förslaget att begränsa den viktigaste friheten av alla inte stöter på något nämnvärt 

motstånd? 

En orsak kan säkert vara att det i Sverige finns, eller i alla fall har funnits, ett konsensus om att 

främlingsfientlighet inte hör hemma i landet och bör bekämpas med alla tillgängliga medel. Ett 

sådant medel är att ta till juridiken, och lagstiftararens svar på ökad främlingsfientlighet har 

varit att utvidga tillämpningsområdet för straffstadgandet hets mot folkgrupp flera gånger om. 

Stadgandet har av naturliga skäl blivit mycket aktuellt när främlingsfientliga uttryck ska 

diskuteras, bemötas och bestraffas. Att så är fallet inom rättsväsendet är naturligt eftersom det 

är den lagen som tar sikte på just främlingsfientliga uttryck i samhället. Men allmänheten 

hänvisar också till lagen i stor utsträckning. Att medvetandet om lagen är så pass stort tror jag 

beror på att den är en viktig beståndsdel i att bekämpa främlingsfientlighet i ett land som 

mycket gärna vill bekämpa främlingsfientlighet. Inställningen att vara emot rasism och kampen 

mot främlingsfientlighet lever i en slags symbios med lagen - räcker inte inställningen och 

kampen till så går man till lagen. Så är det idag och så har det varit under lång tid och få har 

tyckt att det är något konstigt med det. 

Ovanstående inställning har inte ansetts stå i strid med att Sverige tidigt var ute med en 

omfattande yttrandefrihetslagstiftning och i ett internationellt perspektiv alltid legat i framkant i 

frågan. Så såg även vi i Sverige på oss själva, vi bodde i ett land som tillät folk att ha olika 

åsikter och att uttrycka dem och det var först när någon gick över gränsen, det vill säga började 

”hetsa”, som staten fick stävja yttrandena genom straff. Men vad händer när denna bild av 

hemlandet inte riktigt stämmer längre?  Jag tror att det var något sånt som hände den där 

senhösten 2005 när Högsta domstolen (HD) med stöd av Europakonventionen friade pastor 

Åke Green från anklagelserna om hets mot folkgrupp trots att han i en predikan uttryckt sig 

mycket nedsättande om homosexuella. Många var de som chockerades och upprördes av 

domen i Green-fallet. Vissa reagerade på att pastorn faktiskt friades och upprördes över detta 

faktum. Andra reagerade på att domstolen hänvisade till Europakonventionen när den friade 

Green från anklagelserna. Och visst kan det uppfattas lite paradoxalt att den högt aktade 
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Europakonventionen med syftet att garantera medborgarna rättigheter nu användes av HD för 

att tillåta yttranden som jämställde homosexuella med cancer. Hur kunde det bli så tokigt? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilken effekt inkorporeringen av Europakonventionen 

har haft för tillämpningen av straffstadgandet hets mot folkgrupp i Sverige. För att uppnå 

syftet använder jag mig av följande frågeställningar. 

- Vad innebär rätten till yttrandefrihet i regeringsformen och Europakonventionen och 

under vilka förutsättningar kan den begränsas? 

- Hur uppkom, utvecklades och tillämpades straffstadgandet hets mot folkgrupp fram till 

avgörandet i Åke Green-fallet år 2005? 

- Hur tillämpades straffstadgandet hets mot folkgrupp i Åke Green-fallet och i 

efterföljande fall? 

 

1.3 Metod och material 

I denna uppsats använder jag mig av den rättsdogmatiska metoden, vilket innebär att jag tolkat 

och systematiserat tillgängliga rättskällor. Jag använder mig således av förarbeten, praxis och 

relevant litteratur i syfte att fastställa rättsläget på området.  

Det inledande avsnittet angående yttrandefriheten i regeringsformen och möjligheten att 

begränsa den bygger uteslutande på regeringsformens regler, medan avsnittet angående 

yttrandefriheten i Europakonventionen till största delen bygger på rättsfall från 

Europadomstolen. I denna del har jag inte läst alla rättsfall ingående, utan jag har till viss del 

använt mig av de Danelius sammanställningar1 och de faktablad2 som finns tillgängliga på 

Europadomstolens hemsida. 

Uppsatsens tredje kapitel, hur straffstadgandet uppkom, utvecklades och tillämpades fram till 

Green-fallet år 2005 bygger i stor utsträckning på förarbeten och praxis från Sverige. Detta 

                                                           
1 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2007. 
2 Se www.echr.coe.int, sökord hate speech, 25 augusti 2014. 

http://www.echr.coe.int/
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faller sig naturligt eftersom domstolarna i sina domskäl i princip alltid hänvisar tillbaka till 

motivuttalandena. Offentliga utredningar förekommer även i viss utsträckning.  

Det fjärde kapitlet, hur straffstadgandet tillämpades i Green-fallet och i de efterföljande fallen, 

bygger på de fyra rättsfall från HD som finns angående ämnet. Jag använder även ett flertal 

artiklar i vilka rättsfallen och rättsutvecklingen diskuteras. I det avslutande kapitlet har jag 

använt mig av många olika källor, bland annat rättsfall, förarbeten, artiklar och annan litteratur 

för att kunna relatera mina slutsatser till relevant källmaterial. 

1.4 Avgränsningar  

Jag gör vissa avgränsningar i detta arbete. Vanligtvis när man diskuterar tryck- och 

yttrandefrihet och hets mot folkgrupp brukar man inkludera tryckfrihetsförordningen, 

yttrandefrihetsgrundlagen och justitiekanslern och dennes avgöranden. Jag gör referenser till 

ovanstående lagar och avgöranden vid enstaka tillfällen, men jag inkluderar dem i någon 

nämnvärd omfattning. Det vore förvisso intressant att inkludera tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen i denna studie i större utsträckning, men syftet för uppsatsen är att 

undersöka hur domstolarnas bedömning påverkats av Europakonventionen, vilket innebär att 

justitiekanslern och dennes avgöranden automatiskt faller utanför undersökningen. Brottet hets 

mot folkgrupp återfinns även i tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens 

brottskataloger (tryckfrihetsförordningen 7 kap 4 § 11 p och yttrandefrihetsgrundlagen 5 kap 

1), men det har i regel varit mycket svårare att bli fälld för hets mot folkgrupp om det begåtts i 

ett grundlagsskyddat medium eller om det skett ”ute på stan”.3 Detta förhållande vore 

intressant att undersöka vidare, men tyvärr faller det inte inom ramen för denna undersökning. 

Istället vill jag påstå att den tidigare avgörande frågan om vilket medium som använts idag inte 

spelar någon desto större roll när frågan väl kommit upp i domstol.4 Ett centralt rättsfall i 

denna uppsats, NJA 2007 s 805 II, var ett sådant som justitiekanslern, i enlighet med den 

speciella processordning som råder, tagit till domstol. Min uppfattning är dock att det 

förstärkta grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen inte spelade någon avgörande roll vid 

bedömningen av de fallen. I och med att rättsutvecklingen tagit denna vändning finner jag det 

                                                           
3 Thomas Bull menar exempelvis att justitiekanslern aldrig hade väckt åtal mot Åke Green utifrån 
tryckfrihetsförordningen /yttrandefrihetsgrundlagen, se Bull i ”På yttrandefrihetens yttersta gren”, 2006, s 518-
519. 
4 Se även Inger Österdahl, ”Har HD hittat en hets-doktrin?”, 2008, s 21-22. 
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inte meningsfullt att inom ramen för denna uppsats redogöra för tryckfrihetsförordningen  och 

yttrandefrihetsgrundlagen i större utsträckning än vad som nu är fallet. 

Jag diskuterar inte heller religionsfriheten i någon större utsträckning. Detta beror främst på att 

religionsfriheten inte givits någon framträdande roll i de rättsfall jag studerat. I detta avseende 

utgör NJA 2005 s 805 (Green-fallet) ett undantag. Fallet har dock kritiserats för att i allt för 

stor utsträckning fokusera på religionsfriheten när yttrandefriheten egentligen borde stå i 

centrum.5 

Slutligen avgränsar jag mig i tid då uppsatsen endast berör åren 1948 – 2008. Orsaken till detta 

är att brottet hets mot folkgrupp instiftades 1948 och att det senaste fallet från HD kom 2008. 

Jag har hänvisar dock till nyare underrättspraxis vid något enstaka tillfälle i syfte att förstärka 

ett resonemang eller visa på någon typ av utveckling, eller brist på sådan. Dessa fall analyseras 

dock inte i vidare utsträckning än så. 

1.5 Disposition  

Jag delar upp uppsatsen i fem kapitel. I det första kapitlet introducerar jag ämnet och 

presenterar mina frågeställningar. I det andra kapitlet redogör jag för rätten till yttrandefrihet 

och hur rätten kan begränsas. I det tredje och fjärde kapitlet finns merparten av min 

undersökning och jag delar upp denna del i två kapitel. Att jag väljer denna disposition beror 

på att det skedde en brytpunkt år 2005 i och med att HD avgjorde Åke Green-fallet.  Trots att 

Europakonventionen fungerade som svensk lag sedan år 1995 var det först i Green som 

konventionen användes för första gången i ett fall som rörde hets mot folkgrupp. Efter år 2005 

har det varit standard, även i lägre instanser, att inte bara fokusera på den uttyckliga inhemska 

rätten utan även att göra en bedömning utifrån Europakonventionens bestämmelser. Med 

detta i åtanke kan läsaren vara betjänt av att betrakta min indelning utifrån perspektivet ”före 

Green, efter Green.” I det avslutande kapitlet sammanfattar och diskuterar jag de slutsatser jag 

kommer fram till. 

 

 

                                                           
5 Inger Österdahl i ”Åke Green och missaktande men inte hatiskt tal”, 2006, s 4. 
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2. Yttrandefriheten och dess begränsningar 

2.1 Allmänt 

Det finns flera internationella konventioner och bestämmelser som garanterar människors 

frihet i olika avseenden. I detta kapitel redogör jag för yttrandefriheten i två av de 

grundläggande fri- och rättighetskatalogerna vi lever under, nämligen regeringsformen och 

Europakonventionen.6 Eftersom syftet med uppsatsen är att utreda vilken effekt 

inkorporeringen av Europakonventionen har haft för tillämpningen av straffstadgandet hets 

mot folkgrupp i Sverige ligger fokus i detta kapitel på Europakonventionen. 

2.2 Regeringsformen 

I regeringsformens 2 kapitel stadgas de grundläggande fri- och rättigheterna i Sverige. Enligt 

regeringsformen 2 kap 1 § 1 p framgår att var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad 

yttrandefrihet. Detta innebär att var och en har frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt 

meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. 

Yttrandefriheten är dock inte absolut, utan kan enligt regeringsformen 2 kap 20 § 1 st 

begränsas genom lag i den utsträckning som medges i 21–24 §§. Enligt 21 § får en begränsning 

enligt 20 § endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt 

samhälle. Vidare måste en begränsning vara proportionell, det vill säga, den får inte gå utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Begränsningen får 

inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. 

Avslutningsvis får begränsningen inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller 

annan sådan åskådning. Av 23 § 1 st framgår det specifikt för yttrandefriheten att den bara får 

begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, 

enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. I övrigt får 

begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga 

skäl föranleder det. Av 2 st framgår det även att det särskilt ska beaktas vikten av vidaste 

                                                           
6 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och 

kulturella angelägenheter när en bedömning görs enligt 1 st. 

I svensk rätt är yttrandefriheten bland annat begränsad genom straffstadgandet hets mot 

folkgrupp i brottsbalken 16 kap 8 §. Kriminaliseringen har ansetts vara en godtagbar 

inskränkning i yttrandefriheten och i praktiken har den inneburit att den som uppfyller 

kriterierna för brottet kan dömas utan hinder av regeringsformens bestämmelser. 

2.3 Europakonventionen 

2.3.1 Inledning 

Sverige ratificerade Europakonventionen 1953. Konventionen var till en början inte direkt 

tillämpbar i svensk rätt och under flera årtionden var det något oklart vilken status den 

egentligen hade. Vanligtvis löste domstolarna situationen genom att tolka svensk rätt i enlighet 

med konventionen.7 År 1995 inkorporerades emellertid konventionen i svensk rätt genom Lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. I lagen stadgas att konventionen med tilläggs- och 

ändringsprotokoll ska gälla som lag i Sverige. Enligt regeringsformen 2 kap 19 § får inte lag 

eller annan föreskrift meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av konventionen. 

Europadomstolen ska inte överpröva de nationella avgörande i större utsträckning än för att 

försäkra sig om att konventionens krav uppfyllts. De nationella domstolarna är oftast även 

bättre lämpade att värdera bevis och tillämpa nationell rätt än vad Europadomstolen är. 

Europadomstolen är därmed ofta restriktiv när det kommer till att överprova nationella 

avgöranden, som i allmänhet godtas om det inte föreligger speciella skäl. Staterna åtnjuter 

således viss frihet, en margin of appreciation, vid bedömningen huruvida en viss begränsning är 

tillåten eller inte. Inom ramen för artikel 10 har detta yttrat sig på så sätt att Europadomstolen, 

om det förefaller rimligt, har godtagit staternas bedömning att en begränsning var nödvändig. 

Vidare är viljan att underkänna begränsningar som stater gör med hänsyn till exempelvis 

nationell säkerhet eller allmän moral ytterst liten, eftersom de enskilda länderna anses bäst 

                                                           
7 Danelius 2007, s 36-39. 
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lämpade att besluta i dessa frågor.8 Av artikel 53 i konventionen framgår även att 

Europakonventionen endast utgör ett minimiskydd, vilket innebär att inget hindrar 

konventionsstaterna från att i sin nationella lagstiftning erbjuda ett starkare skydd.  

2.3.2 Artikel 10 -  Yttrandefrihet  

Yttrandefriheten stadgas i Europakonventionens artikel 10. 

1. Envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och 

sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig myndighet och oberoende av territoriella 

gränser. Denna artikel förhindrar icke en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller 

biografföretag. 

 

2. Enär utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, må det underkastas sådana 

formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder, som äro angivna i lag och i ett 

demokratiskt samhälle äro nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, den territoriella integriteten, 

den allmänna säkerheten, förebyggandet av oordning eller brott, skyddandet av hälsa eller moral eller 

av annans goda namn och rykte eller rättigheter, förhindrandet av att förtroliga underrättelser spridas, 

eller upprätthållandet av domstolarnas auktoritet och opartiskhet. 

 

Av artikelns första stycke framgår att alla har rätt till yttrandefrihet. Detta innebär det ska vara 

fritt att motta och sprida information, och bestämmelsen ålägger staten att avhålla sig från att 

hindra eller bestraffa sådant mottagande eller sådan spridning av information.9 Samtidigt som 

staten åläggs en förpliktelse att inte handla framgår det av andra stycket att yttrandefriheten 

inte är absolut. Konventionsstaterna får begränsa yttrandefriheten under förutsättning att 

begränsningen uppfyller de krav som uppställs i artikelns andra stycke. För att få begränsa 

yttrandefriheten krävs att begränsningen är angiven i lag, att begränsningen tillgodoser ett 

legitimt ändamål och att begränsningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn 

till det legitima ändamål som vill uppnås. 

 

                                                           
8 Danelius 2007, s 48-49. 
9 Danelius 2007, s 366-367. 
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2.3.3 Begränsning av yttrandefriheten enligt Europakonventionen 

Europadomstolens bedömning huruvida en begränsning av yttrandefriheten skett i enlighet 

med konventionen sker vanligtvis utifrån en fyrstegsmodell som grundar sig på andra stycket i 

artikel 10.10 

Det första steget framgår inte direkt ur artikel 10, men består i att utreda huruvida en 

inskränkning av yttrandefriheten faktiskt skett. Vanligtvis är det inte fråga om en begränsning 

av yttrandefriheten om yttrandena hindras på grund av att de görs i samband med annat brott, 

till exempel olaga intrång eller förargelseväckande beteende.11  Europadomstolen har dock 

uttalat att det även i sådana fall kan vara fråga om en begränsning av yttrandefriheten.  12 Jag 

uppfattar att det i fråga om brottet hets mot folkgrupp nästan uteslutande är innehållet i 

yttrandena som föranleder påföljd, varför det då också är fråga om en begränsning av 

yttrandefriheten.  

Det andra steget är att utreda huruvida  det finns lagstöd för begränsningen. Förutom att det ska 

finnas stöd i inhemsk rätt ska lagen även ska ha varit förutsebar för den enskilde. Med 

förutsebarhet menas inte att lagen ska täcka alla möjliga utfall, men den enskilde ska i rimlig 

utsträckning (reasonable extent) kunna förutse riskerna med en viss typ av handlande.13 Trots att 

straffstadgandet i brottsbalkens 16 kap 8 § inte har någon entydig innebörd och är relativt 

svårtillämpat finns det i mitt tycke sällan skäl att anse att kravet på lagstöd inte är uppfyllt.  

Det tredje steget är att utreda huruvida begränsningen av yttrandefriheten uppfyller något av de 

legitima ändamål som tillåter en inskränkning av yttrandefriheten. Av motiven till den stora 

reformen av hetslagstiftningen 1970 framgår att det med hänsyn till trakasserier mot, och 

diskriminering av, minoritetsgrupper var nödvändigt med en begränsning av yttrandefriheten. 14 

Utifrån de legitima ändamål som konventionen ställer upp ligger det närmast till hands att 

inrymma skälen under ”skyddande av annans goda namn och rykte eller rättigheter.” När sedan ”sexuell 

läggning” lades till som skyddskategori 2003 gjordes det med hänvisning till att man ville skydda 

                                                           
10 Se även Danelius 1993, s 213. 
11 Se prop 1975/76:209 s 142 samt Dag Victors skiljaktig mening i ”Söderhamn-fallet”, s 21-22. 
12 Se Chorherr v. Austria. 
13 Chorherr v. Österrike, para 25. 
14 NJA II 1970, s 520. 
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gruppen mot hot och annan typ av missaktning.15  Vid sidan av rena hot ligger det även här 

närmast till hands att det legitima ändamålet utifrån konventionen är ”skyddande av annans goda 

namn och rykte eller rättigheter.”16
 Det är lätt att hålla med Danelius om att uppräkningen av de 

legitima ändamålen är allmänt hållna, och att det i regel är oproblematiskt att konstatera att en 

begränsning syftar till något av ändamålen.17  

Det fjärde, och oftast avgörande, steget för bedömningen är huruvida begränsningen är 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Detta steg behandlas i nästa avsnitt. 

2.3.4 Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 

Det avslutande steget i bedömningen om en yttrandefrihetsbegränsning är konventionsenlig är 

huruvida begränsningen kan sägas vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Vid denna 

bedömning använder Europadomstolen sig av proportionalitetsprincipen, och en avvägning görs 

mellan den enskildes intresse av yttrandefrihet och det intresse som föranlett begränsningen. 

Europadomstolen har utvecklat allmänna principer för hur bedömningen av nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle ska gå till.18  

Europadomstolen har poängterat att utgångspunkten för bedömningen är att yttrandefriheten 

är en av demokratins grundpelare och en nödvändig förutsättning för varje individs 

självförverkligande. Yttrandefriheten är heller inte endast till för idéer som mottas positivt och 

som betraktas som oförargliga. Även de uttalanden som sårar, chockerar eller besvärar (offend, 

shock or disturb) staten eller någon del av befolkningen omfattas eftersom “such are the demands 

of pluralism, tolerance and broadmindedness, without which there is no democratic society”.19  

Europadomstolen har även slagit fast att det måste föreligga ett angeläget socialt behov (pressing 

social need) för att en begränsning av yttrandefriheten ska vara nödvändig. De skäl som staten 

lägger till grund för begränsningen ska vidare vara relevanta och tillräckliga (relevant and 

sufficient). Begränsningen ska även vara proportionell med hänsyn  till det legitima ändamål som 

föranlett den (proportionate to the legitimate aim pursued). Eftersom staterna har en 

                                                           
15 Prop 2001/2002:59, s 34. 
16 Se även Dag Victors skiljaktig mening i ”Söderhamn”, s 22-23. 
17 Danelius 2007, s 372. 
18 Se till exempel Steel and Morris v. The United Kingdom, para 87. 
19 Handyside v The United Kingdom, para 49. 
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skyldighet att tillse att medborgarna kan åtnjuta sina rättigheter enligt konventionen, har 

staterna i dessa frågor en viss frihet att bedöma huruvida det föreligger ett angeläget socialt behov. 

Det är således i detta skede staternas ”margin of appreciation” blir aktuellt, och denna 

tolkningsmarginal ges både till lagstiftaren och till domstolarna i den berörda staten. Staterna 

har dock inte full frihet att avgöra frågan, utan  det är Europadomstolen som har det sista 

ordet i frågan huruvida en rättighetsbegränsning är förenlig med konventionen.20   

Vidden av staternas tolkningsmarginal är alltså beroende av ett flertal faktorer, bland annat 

vilken konventionsrättighet det rör sig om och hur viktig den är för den enskilde. 

Tolkningsmarginalen är exempelvis snävare om det rör sig om en rättighet som är av 

avgörande betydelse för den enskilde.21 Av betydelse är även vilket legitimt ändamål staten 

avser att skydda, och tolkningsmarginalen är avsevärt bredare om det bland 

konventionsstaterna inte finns någon konsensus i fråga om vikten av det skyddade intresset 

och hur det bäst ska skyddas.22 Vidare är utrymmet att begränsa yttranden i politiska frågor 

eller frågor av allmänt intresse mycket begränsat.23  

När Europadomstolen avgör huruvida en begränsning av yttrandefriheten är konventionsenlig 

har den även påpekat att det är skillnad mellan att uttala ett påstående om fakta eller uttala ett 

rent värdeomdöme. Medan fakta kan bevisas i en domstol finns ingen möjlighet att bevisa 

sanningshalten i värdeomdömen. Om staten gör en friande dom beroende av att ett 

värdeomdöme ska kunna bevisas utgör detta en otillåten begränsning i rätten att ha en åsikt.24 

Att jag nu tar upp denna bedömningsgrund, som vanligtvis används i fråga om förtal och 

ärekränkning25, beror på att den dyker upp i HD:s domskäl under 2000-talet. Jag diskuterar 

således frågan mera utförligt senare i uppsatsen. 

Av andra stycket i artikel 10 framgår att den som utnyttjar sin yttrandefrihet även har ansvar och 

skyldigheter (duties and  responsibilities). Europadomstolen har i fall uttalat att en sådan 

skyldighet är att så långt som möjligt indvika uttryck som är omotiverat kränkande och som 

                                                           
20 The Sunday Times v. The United Kingdom, para 59, 62. 
21 Connors v. The United Kingdom, para 82. 
22 Dickson v. The United Kingdom, para 78. 
23 Steel and Morris v. The United Kingdom, para 88. 
24 Se till exempel Steel and Morris v. The United Kingdom, para 87 och Feldek v. Slovakia para 75-76. 
25 Österdahl 2008, s 10. 
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därmed inte leder till någon debatt som medför framsteg i samhället.26 För mig är det dock 

oklart huruvida denna skyldighet kan göras gällande även i en sekulär kontext, eftersom 

Europadomstolen tydligt påpekade att det är fråga om yttranden som fälldes i religiösa 

sammanhang.27 Trots detta brukar skyldigheten åberopas i svensk praxis även i fall utan 

religiösa inslag.28 

Avslutningsvis har domstolen påpekat att det kan vara nödvändigt att bestraffa eller till och 

med censurera uttalanden som nått upp till vad som betecknas hate speech. Hate speech är ett 

begrepp som ständigt återkommer, både i svenska domskäl och i praxis från 

Europadomstolen, varför det är viktigt att redogöra för begreppet. Jag utvecklar detta i nästa 

avsnitt. 

2.3.5 Hate speech  

Inledningsvis bör konstateras att hate speech inte är en europeisk motsvarighet till den svenska 

straffbestämmelsen hets mot folkgrupp. Det finns ingen uttömmande definition på hate speech, 

men Europadomstolen har påpekat att uttalanden som sprider, manar till, främjar eller 

rättfärdigar hat på grund av intolerans (spread, incite, promote or justify hatred based on 

intolerance) bör kunna exkluderas från konventionens skydd.29 Det går alltså inte att sätta 

likhetstecken mellan hets mot folkgrupp och hate speech. Snarare bör man betrakta hate speech 

som ytterligare en bedömningsgrund när frågan avgörs huruvida en begränsning av 

yttrandefriheten är konventionsenlig eller ej. Yttranden som når upp till nivån för hate speech är 

inte skyddade av konventionen, vilket innebär att den som spridit meddelanden innehållandes 

hate speech inte kan hävda att hans rätt till yttrandefrihet kränkts när han blir straffad av staten.30 

Det är dock viktigt att påpeka att inte endast fall som når upp till nivån för hate speech kan vara 

straffbara enligt konventionen.31 

 

                                                           
26 Otto Preminger Institut v. Austria para 49 och Wingrove v. The United Kingdom, para 52. 
27 Se även Österdahl 2008, s 4. 
28 Se till exempel NJA 2006 s 467 som tas upp senare i denna uppsats. 
29 Se exempelvis Gunduz v. Turkey, para 40. 
30 Se till exempel Jersild v. Danmark, para 35. 
31 Se till exempel Vejdeland v. Sweden där yttrandefrihetsbegränsningen godtogs av Europadomstolen trots att 
yttrandena i fallet inte ansågs utgöra hate speech. 
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Europakonventionen bygger på demokratiska principer och syftar bland annat till att motverka 

extremism i olika former och Europadomstolen har identifierat ett flertal olika uttryckssätt 

som anses kränkande och därmed i strid med konventionens värderingar. Till dessa kränkande 

uttryck hör bland annat rasism, främlingsfientlighet, anti-semitism, aggressiv nationalism och 

olika former av diskriminering mot minoriteter. Europadomstolen har dock varit noga med att 

skilja mellan å ena sidan genuina uppmaningar till extremism och å andra sidan den enligt 

Handyside etablerade rätten för enskilda att använda uttryck som i viss mån kan upplevas 

kränkande av den breda allmänheten. Europadomstolen har två metoder till sitt förfogande för 

att exkludera hate speech från tillämpningsområdet för artikel 10. Den första metoden är att 

konstatera att de hatiska yttrandena strider mot artikel 17 i konventionen. Artikel 17 innebär ett 

förbud mot missbruk av rättigheter, vilket innebär att ingen kan använda de rättigheter 

konventionen garanterar, till exempel yttrandefrihet, i syfte att omintetgöra någon annan 

individs rättigheter enligt konventionen. Denna metod används främst när yttrandena är 

benägna att förstöra de ”fundamental values” konventionen bygger på. Den andra metoden 

domstolen använder sig av för att begränsa hatiska yttranden är att konstatera att yttrandena 

kan förbjudas av staten enligt artikel 10 andra stycket, till exempel med hänsyn till skyddande 

av annans goda namn eller rykte. Denna metod används främst när yttrandena, trots att de 

utgör hate speech, inte är benägna att förstöra de ”fundamental values” konventionen bygger 

på.32   

Europadomstolen har väl utarbetad praxis i fråga om hate speech och artikel 10 angående vilka 

yttranden som i praktiken diskvalificeras från konventionens skydd. Europadomstolen har 

exempelvis genomgående beivrat yttranden som uppmanat till diskriminering.  I Vona v. Ungern 

hade ungerska staten upplöst en förening som drivit anti-romska protestmarscher och 

demonstrationer. Föreningen hade dessutom predikat rassegregering och organiserat sig i 

paramilitära grupper och den romska minoriteten hade upplevt sig hotade av grupperna. 

Domstolen menade att detta beteende gick utöver konventionsrätten att uttrycka idéer som 

andra kunde uppfatta som stötande. Domstolen konstaterade att Ungern inte kränkte artikel 11 

och rätten att organisera sig när föreningen upplöstes.33 I Feret v. Belgien hade en belgisk 

parlamentariker under en valkampanj distribuerat flygblad med texterna ”Stå upp emot 

                                                           
32 Se Europadomstolens faktablad angående hate speech, www.echr.coe.int, sökord hate speech, 25 augusti 2014. 
33 Vona v. Hungary. 

http://www.echr.coe.int/
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islamiseringen av Belgien!” och ”Skicka hem icke-europeiska arbetssökande!”. Feret dömdes för 

uppmaning till rasdiskriminering och förbjöds ta en plats i parlamentet under en tioårsperiod, 

varefter han menade att hans yttrandefrihet enligt Europakonventionen kränkts. 

Europadomstolen menade att Ferets budskap hade manat till misstro, hat och diskriminering 

mot utlänningar. Belgiska staten hade därmed agerat i enlighet med artikel 10 när den med 

hänsyn till skydd för kollektivet invandrare bestraffat honom.34  I Norwood v. Storbritannien hade 

en butiksinnehavare i sitt skyltfönster uppvisat en affisch med ett World Trade Center i brand 

tillsammans med texten ”Islam ut ur Storbritannien – skydda det brittiska folket”. Norwood dömdes 

i nationell rätt för fientlighet gentemot religiös grupp varför han menade att hans yttrandefrihet 

kränkts. Europadomstolen konstaterade att konventionen byggde på tolerans, fred och icke-

diskriminering och att Norwood i grova ordalag förknippat en hel religiös grupp med ett 

hemskt terrordåd. Domstolen konsterade att handlingen föll in under tillämpningsområdet för 

artikel 17 och att Norwood därmed inte kunde erhålla skydd enligt artikel 10.35 

Att endast redogöra för en rörelses extremistiska uppfattning dock kan i vissa fall vara i 

enlighet med konventionen. I fallet Gündüz v. Turkiet hade en medlem av en islamsk sekt under 

en tv-debatt uttalat sig mycket negativt om demokrati och sekularisering och öppet predikat 

införandet av sharialag. Han dömdes för att ha eggat allmänheten till hat och fientlighet med 

utgångspunkt i religionstillhörighet. Europadomstolen påpekade att ämnet i fråga hade varit 

föremål för stor debatt i Turkiet och var av allmänt intresse. Vidare hade Gündüz enbart 

presenterat sin rörelses syn på förenligheten mellan demokrati och islam, och eftersom han 

enbart försvarat och argumenterat för införandet av sharialag utan att uppmana till våld kunde 

hans uttalanden inte utgöra hate speech. Domstolen konstaterade därmed att Turkiet brutit mot 

artikel 10.36 En extrem uppfattning som dock är straffbar är förintelseförnekelse. I Garaudy v. 

Frankrike dömdes författaren för boken ”The Founding Myths of Modern Israel” för 

förintelseförnekelse och för förtal gentemot folkgrupp, varvid han menade att hans 

yttrandefrihet kränkts. Europadomstolen menade dock att förnekelse av brott mot 

mänskligheten gentemot judar var den värsta typen av ärekränkning och syftet med boken var 

endast var att försvara den nazistiska regimen och anklaga judarna för historieförfalskning. 

                                                           
34 Feret v. Belgium. 
35 Norwood v. The United Kingdom. 
36 Gündüz v. Turkey. 
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Domstolen konstaterade att handlingen föll in under artikel 17 och därmed inte åtnjöt 

konventionens skydd.37 Att enbart försvara och framhäva nazistiska kollaboratörers personliga 

egenskaper är dock inte förbjudet.38  

Ett annat fall som rörde antisemitism var Pavel Ivanov v. Ryssland. Ivanov hade skrivit artiklar 

som porträtterade judar som roten till all ondska genom att i antisemitiska ordalag påstå att 

gruppen på olika sätt intrigerade mot det ryska folket. Ivanov dömdes i nationell domstol för 

att ha manat till hat motiverat på grund av ras och religion. Europadomstolen resonerade på 

liknande sätt som i Norwood v. Storbritannien och konstaterade att konventionen byggde på 

tolerans, fred och icke-diskriminering och att Ivanov utsatt gruppen judar för ett våldsamt 

angrepp. Domstolen konsterade att handlingen föll in under tillämpningsområdet för artikel 17 

och att Ivanov därmed inte kunde erhålla skydd enligt artikel 10.39 

Ett fall med svensk anknytning är Vejdeland v. Sverige, vilket var en fortsättning på NJA 2006 s 

466.40 I fallet hade Nationell Ungdom placerat ut flygblad på elevskåpen i en gymnasieskola. I 

flygbladen påstods att homosexualitet hade en nedbrytande effekt på samhällskroppen och att 

homosexualitet var nära förknippat med uppkomsten av AIDS. Ungdomarna menade att de 

endast velat ifrågasätta skolans objektivitet, men fälldes trots det i HD. Europadomstolen 

menade att yttrandena var allvarliga och fördomsfulla men att de samtidigt inte uppmanade till 

våldsamma handlingar. Domstolen konstaterade istället att Sverige utnyttjat sin ”margin of 

appreciation” och inte brutit mot artikel 10 eftersom rättsväsendet gjort en noggrann bedömning 

och kommit fram till att begränsningen var nödvändig i ett demokratiskt samhälle med hänsyn 

till skydd för annans goda namn och rykte.41 

Förhärligande av våld har inte heller setts med blida ögon av domstolen. I Leroy v. Frankrike 

hade en skämttecknare i en veckotidning publicerat en ritning föreställandes attacken på World 

Trace Center 2001 med texten ”We have all dreamt of it...Hamas did it.”  Leroy dömdes till ansvar 

för uppmaning till terrorism, varmed han menade att hans yttrandefrihet kränkts. 

Europadomstolen menade att att Leroy genom sin teckning hade förhärligat USA:s förstörelse, 

                                                           
37 Garaudy v. France. 
38 Lehideux and Isorni v. France. 
39 Pavel Ivanov v. Russia. 
40 Detta fall tas upp i kapitel 4.3 i denna uppsats. 
41 Vejdeland v. Sweden. 
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uttryckt uppskattning för terrordåden och kränkt offrens värdighet. Domstolen konstaterade 

att Frankrike genom att bestraffa Leroy inte hade kränkt artikel 10.42 Trots att förhärligande av 

våld sällan är konventionsenligt kan det vara tillåtet att försvara dem som använder våld. I 

fallet Faruk Temel v. Turkiet hade en politiker offentligt kritiserat USA för dess invasion av Irak 

och behandling av påstådda terrorister. Temel dömdes för spridning av propaganda eftersom 

den nationella domstolen ansåg att han försvarat våldsanvändning och terrorism. 

Europadomstolen påpekade att den klagande hade agerat som företrädare för den politiska 

oppositionen i en fråga av allmänt intresse. Uttalandena sedda i sin helhet uppmanade heller 

inte andra att använda våld eller göra uppror. Domstolen konstaterade därmed att Turkiet 

brutit mot artikel 10.43 

2.4 Sammanfattning 

Europakonventionen fungerar sedan 1995 som svensk lag och artikel 10 i konventionen 

tillsammans med bestämmelserna i regeringsformens 2 kap 1 § garanterar vår yttrandefrihet. 

Yttrandefriheten innebär en rätt att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Yttrandefriheten är dock inte absolut, 

utan kan begränsas i enlighet med bestämmelserna i Artikel 10 andra stycket och 2 Kap 20-24 

§§ i regeringsformen. Det finns således dubbla rättsskydd som garanterar vår yttrandefrihet och 

staten måste leva upp till båda regleringarna. 

I svensk rätt är yttrandefriheten begränsad genom straffstadgandet hets mot folkgrupp i 

brottsbalken 16 kap 8 §. Kriminaliseringen har ansetts vara en godtagbar inskränkning i 

yttrandefriheten och i praktiken har den inneburit att den som uppfyller kriterierna för brottet 

kan dömas utan hinder av regeringsformens bestämmelser. När samma fall kommer upp till 

bedömning i Europadomstolen sker dock bedömningen fall till fall. Vid bedömningen finns 

vanligtvis två motstående intressen – den enskildes intresse av yttrandefrihet och statens 

intresse av att skydda individer från kränkande yttranden.  När en bedömning görs enligt 

Europakonventionen använder sig Europadomstolen av en fyrstegsmodell. I modellen innebär 

det fjärde, och oftast avgörande, steget en bedömning huruvida begränsningen är nödvändig i 

ett demokratiskt samhälle. Europadomstolen brukar i denna fråga stöda sig på hävdvunna 

                                                           
42 Leroy v. France. 
43 Faruk Temel v. Turkey. 
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principer om yttrandefrihet, och målet med bedömningen är att utreda huruvida staten hållit 

sig inom ramen för den ”margin of appreciation” den innehar. 

Europadomstolens tillämpning av konventionen är kasuistisk och det är svårt att generellt 

uttala sig om vilka yttrandefrihetsbegränsningar som är godtagbara. Bedömningen sker utifrån 

de konkreta omständigheterna i fallet och stor vikt läggs vid innehållet i, och syftet med, 

yttrandet. Till vem yttrandet riktade sig, i vilket sammanhang det fälldes och i vilken kapacitet 

någon yttrade sig spelar har också betydelse för bedömningen. Det står dock klart att den som 

gör sig skyldig till hate speech, det vill säga uttalanden som sprider, manar till, främjar eller 

rättfärdigar hat, inte kan erhålla Europakonventionens skydd angående  yttrandefrihet. 
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3. Hets mot folkgrupp – uppkomst, utveckling och tillämpning fram till 

avgörandet i Åke Green-fallet år 2005 

3.1 Allmänt  

Detta kapitel behandlar straffbestämmelsen hets mot folkgrupp och dess uppkomst, utveckling 

och tillämpning fram till avgörandet i Åke Green-fallet år 2005. Brottet hets mot folkgrupp 

återfinns i brottsbalken 16 kap 8 § och lyder: 

”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller 

annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är 

ringa, till böter.” 

Bestämmelsen innehåller fyra ”rekvisit” – meddelanderekvisitet, spridningsrekvisitet, 

missaktningsrekvisitet och en uppräkning av de skyddade grupperna. Bestämmelsen har 

genomgått stora förändringar under senare delen av 1900-talet och i detta kapitel redogör jag 

för de förändringar som skett. Det är dock inte möjligt att förstå brottet hets mot folkgrupp 

utan att först redogöra för den kontext i vilken brottet instiftades och utvecklades. 

3.2 Bakgrund 

Under det politiskt turbulenta 1930-talet instiftades i Sverige en fullmaktslag om förbud mot 

politiska uniformer. Det blev då förbjudet att bära uniformer, uniformsdelar eller armbindlar 

som utmärkte en politisk åskådning. Uniformslagen kom till i syfte att hindra 

sammanstötningar mellan olika grupper och var mycket effektiv, varmed den gjordes 

permanent år 1947 och upphävdes först år 2002. Parallellt med att uniformslagen blev 

permanent och i Andra världskrigets kölvatten inleddes det omfattande arbetet med att bereda 

minoriteter bättre skydd. Förenta Nationerna utkom bland annat med sin konvention för 

mänskliga rättigheter år 1948 och i Sverige fördes diskussioner huruvida ny lagstiftning 

behövdes. Aktuellt att straffbelägga vid denna tid var främst den propaganda som riktades mot 

den judiska befolkningen i landet. I det inledande lagstiftningsarbetet ansågs inte propagandan 

vara tillräckligt omfattande för att föranleda lagstiftning, men efter att Sverige utsatts för 
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internationella påtryckningar dröjde det inte länge förrän lagstiftning kom till stånd. Det 

internationella samfundet reagerade särskilt mot att det från Sverige spreds antisemitisk 

propaganda över Europa, och att det i Sverige inte fanns någon lag som förbjöd detta.44  

Den officiella hållningen i Sverige var att det inte fanns någon antisemitism i landet under 

efterkrigstiden. Däremot fanns Einar Åberg – en man som med sin publicistiska verksamhet 

nästan egenhändigt föranledde Sverige att lagstifta om hets mot folkgrupp. Åberg var en ökänd 

antisemit som spred flygblad och broschyrer världen över. I syfte att tysta ner Åberg och 

förbättra Sveriges relationer med andra länder instiftades brottet hets mot folkgrupp 1948, 

vilket gjorde att den som ”offentligen hotade, förtalade eller smädade en folkgrupp med viss härstamning 

eller trosbekännelse kunde dömas till ansvar”. Den tidigare officiella svenska hållningen var måhända 

inte helt felaktig, ty anmälningsfrekvensen var ytterst låg under 1950- och 1960-talet, och det 

var i princip enbart Åberg själv som dömdes för det nya brottet.45  

3.3 Hets mot folkgrupp får sin nuvarande utformning 

3.3.1 Inledning 

1960-talet var ett händelserikt decennium, och runt om i världen arbetades det med att bereda 

människor grundläggande skydd och rättigheter. Ett utfall av arbetet var FN-konventionen om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) som generalförsamlingen antog 1965 

och som Sverige ratificerade 1966. För Sveriges del skulle konventionen träda i kraft 1969, och 

i syfte att undersöka behovet av effektivare lagstiftning mot rasdiskriminering tillsattes en 

utredning. Utredningen kom fram till att den svenska lagstiftningen inte uppfyllde de krav som 

den nyligen tillträdda konventionen ställde. Det var främst artikel 4 i CERD som var 

problematisk, då den stipulerade att stater skulle förbjuda ”allt spridande av på rasöverlägsenhet eller 

rashat grundade idèer”. För att komma tillrätta med problemet föreslog utredningskommittén att 

brottet hets mot folkgrupp skulle reformeras.46 

                                                           
44 Se prop 1948:80. 
45 BRÅ 2001:7 s 6-12. 
46 Se SOU 1968:68 Lagstiftning mot rasdiskriminering och NJA II 1970 s 520-521. 
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Vid reformarbetet användes den tidigare utredningen som grund, men förslagen som 

framfördes i den ansågs av departementschefen inte vara tillräckligt långtgående och 

omfattande. Departementschefen uttalade i allmänmotiveringen att frågan huruvida 

lagstiftningen behöver reformeras inte skulle göras enbart utifrån vilka krav CERD ställde. Det 

kunde även föreligga skäl till reformerad lagstiftning på grund av rådande förhållanden i landet 

och med hänsyn till risken för utbredd diskriminering. Det uttalades att Sverige alltid varit ett 

invandringsland och att invandringen fortsatte att öka. Med anledning av detta fanns det skäl 

att vidta förebyggande åtgärder så att fler eller nya problem inte uppstår. En av dessa åtgärder 

ansågs vara skärpt lagstiftning, som ansågs ha en normerande verkan i samhället.47 

Vid en genomläsning av motiven framstår det i mitt tycke som att skärpningen av 

straffstadgandet inte tillkom på grund av problemet med hets mot minoritetsgrupper blivit 

större. Snarare var det så att man ville harmonisera nationell lagstiftning med CERD och 

samtidigt förebygga eventuella framtida problem. I CERD framgår dock att en stat endast 

behöver lagstifta om det är påkallat av de faktiska förhållandena i landet (artikel 2.1 d) och att 

man vid lagstiftningen skall se till att straffbudet inte hämmar en saklig och nyanserad debatt 

med anknytning till minoritetsproblem (artikel 4). Istället för att lagstifta utifrån ett faktiskt 

behov såg lagstiftaren framåt och reformerade lagen utifrån ett potentiellt framtida behov. 

3.3.2 Meddelanderekvisitet 

För att bli dömd för hets mot folkgrupp krävs det att man sprider sitt budskap genom ett 

”uttalande eller annat meddelande”. Enligt motiven avsågs både att göra ett uttalande och att 

vidareföra vad man hört av annan. Vidare skulle rekvisitet inte omfatta enbart muntliga eller 

skriftliga framställningar, utan även åtbörder (gest, rörelse, tecken, vink) eller framställningar i 

bild som inte kunde anses som skrift skulle omfattas av rekvisitet.48 Lagrådet riktade skarp 

kritik mot lagförslaget i denna del, då det inte ansågs förenligt med bestämmelsen att rekvisitet 

uttalande eller annat meddelande även skulle omfatta åtbörder. Lagrådet ansåg att det hade 

varit mer förenligt att använda ordalagen i den äldre lydelsen ”hot, förtal eller smädelse” i syfte att 

                                                           
47 NJA II 1970, s 519-520. 
48 NJA II 1970, s 532. 
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komma åt åtbörder.49 Departementschefen besvarade kritiken med att påpeka att det för 

straffbarhet i fråga om åtbörder krävdes att de direkt vänder sig mot allmänheten, men 

legalitetskritiken som lagrådet framförde besvarades inte desto mer.50  

Från sent 1980-tal och framåt växte den synliga rasismen i Sverige och den mest angelägna 

frågan för domstolarna blev den hur de allt mer frekvent använda symbolerna med rasistisk 

innebörd skulle hanteras. Motiven till hetslagstiftningen är tysta på området och av 

ordalydelsen gick det inte att direkt utläsa att  ”uttalande eller annat meddelande” innefattade 

symboler. 1996 publicerades Ds 1996:33: ”Förbud mot rasistiska symboler mm” som föreslog 

en ny straffbestämmelse som skulle förbjuda bärandet av symboler, till exempel hakkorset, 

som kunde förknippas med förföljelse av folkgrupp.51  

Vägen till lagstiftning är emellertid lång i Sverige, och HD hann före riksdagen när innebörden 

av rekvisitet ”uttalande eller annat meddelande” klargjordes i NJA 1996 s 577. I fallet hade 

B.B. burit kläder och symboler som kunde förknippas med fornnordisk mytologi och nazism. 

Frågan var huruvida B.B. kunde anses ha spridit ett ”annat meddelande” genom sin klädsel, det 

vill säga, kunde endast en viss klädstil sägas innebära spridning av ett meddelande? HD 

konstaterade inledningsvis att straffbestämmelsen hets mot folkgrupp var ett undantag från 

den grundlagsskyddade yttrandefriheten och att det fanns anledning att vara restriktiv i 

bedömningen. HD gick dock vidare och menade att indirekta åsiktsyttringar kunde inrymmas 

under meddelanderekvisitet under förutsättning att åsiktsyttringarna förmedlade ett entydigt 

budskap. Bärandet av viss typ av kläder kunde alltså jämställas med begreppet åtbörder om 

kläderna kunde kopplas till vissa åsikter. HD konstaterade därvid att symbolerna som B.B. bar 

förmedlade ett budskap om missaktning av människor tillhörande andra folkgrupper än den 

nordiska, varför B.B. dömdes för hets mot folkgrupp. Den av majoriteten inledande 

skrivningen om restriktivitet vid bedömningen visade sig således inte sträcka sig alltför långt, 

och Justitieråd Gregow var av skiljaktig mening. Gregow menade att symboler förvisso kunde 

falla in under begreppet ”annat meddelande” och att B.B. genom att bära märkena spred ett 

meddelande till allmänheten. Gregow menade dock att straffansvaret blev alltför långtgående 

                                                           
49 NJA II 1970, s 533. 
50 NJA II 1970, s 535. 
51 Ds 1996:33, s 5-7, 27. Se även SOU 1992:61: Ett reformerat åklagarväsende. 
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om till och med sympatiyttringar blir straffbara. Gregow var av åsikten att det måste krävas att 

missaktningen kommer till ett mer konkret uttryck för att straffansvar ska inträda. 

Effekten av HD:s avgörande i NJA 1996 s 577 går knappast att överskatta. Efter avgörandet 

följde ett flertal rättsfall i underrätterna där endast bärandet av vissa symboler ansågs utgöra ett 

meddelande.52 Domstolarna var således konsekventa i sin tillämpning i fråga om nazistiska 

symboler. Frågan om symboler kom även upp i utredningen ”Ds 1998:35: Rasistiskt och 

främlingsfientligt våld”. Utredningen konstaterade förvisso att rättsläget i fråga om nazistiska 

symboler fastställdes genom NJA 1996 s 577, men att det fanns många andra frågor med 

anknytning till symboler som var olösta. Utredningen påpekade således i princip samma sak 

som Justitieråd Gregow gjorde i NJA 1996 s 577, nämligen att straffansvaret blir mycket 

långtgående när en symbol i sig anses vara missaktande. Det påpekades även att det är svårt att 

dra gränsen mellan vilka symboler som ska anses vara missaktande och straffbara och vilka 

som inte ska vara det. Till detta kommer att symboler med tiden ofta ändrar innebörd och 

stundtals till och med används i legitima sammanhang.53 Utredningen ledde inte till lagstiftning, 

men i mitt tycke definierar den i stor utsträckning flera av de problem som finns i frågan om 

missaktande symboler. Det är svårt att hitta balansen mellan å ena sidan sådan 

symbolexponering som bör kunna straffas och å andra sidan avgränsa det straffbara området 

så att inte varje uppvisande av symboler blir straffbart. Det är oftast enkelt att rekommendera 

att en fråga bör utredas ytterligare, men efter att en fråga som denna stötts och blötts så många 

gånger utan att komma nämnvärt närmare en precis avgränsning av det straffbara området är 

jag osäker om det över huvud taget går att komma fram till något handfast genom att utreda 

frågan ytterligare. Eventuellt får vi acceptera att detta är ett område där det måste lämnas upp 

till lagstiftaren att göra en bedömning i varje enskilt fall utan desto mer vägledning från 

lagstiftaren.  

 

 

                                                           
52 I RH 1997:28 var det fråga om en armbindel med hakkors, i 1997:53 var det även fråga om ett flertal nazistiska 
symboler, i RH 1998:77 var det fråga om en ”varghake”. 
53 Ds 1998:35: Rasistiskt och främlingsfientligt våld, s 212-213, 251-252, 256-258. 
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3.3.3 Spridningsrekvisitet 

När brottet hets mot folkgrupp instiftades 1948 krävdes det för straffbarhet att uttalanden 

skulle göras offentligen. Det krävdes alltså att uttalandet skulle vända sig direkt till allmänheten 

antingen genom skrift eller muntligen. Detta offentlighetskrav ansågs oförenligt med CERD:s 

artikel 4 eftersom den senare förbjöd allt spridande. I motiven till 1970-års reform uttalades 

emellertid att det inte kunde komma i fråga att beskära yttrandefriheten i så stor utsträckning 

som konventionen enligt sin lydelse krävde.54 Resultatet blev därmed en kompromiss mellan 

CERD och svensk rättstradition, och det nya rekvisitet kom att bli ”spridande bland 

allmänheten”. Med detta rekvisit avsåg lagstiftaren att komma åt propagandakampanjer som 

genom privata samtal fördes i det fördolda. Spridning genom upprepade privata samtal kom 

därmed att kriminaliseras under förutsättning att gärningsmannen hade uppsåt till att 

uttalandena skulle spridas till en obestämd krets.55  

Värnandet om den svenska yttrandefrihetstraditionen fick dock stå tillbaka när 

spridningsrekvisitet reformerades igen endast 18 år senare. Den reform som gjordes 1970 hade 

fungerat väl och bidragit till att rasistiska organisationer hade fått mycket svårt att bedriva 

utåtriktad verksamhet utan att göra sig skyldiga till lagbrott. I och med 1980-talets ökande 

främlingsfientlighet i Sverige ville dock lagstiftaren ta ytterligare ett steg och göra det ännu 

svårare för rasistiska organisationer att verka internt. Avsikten med reformen var således att 

minska utrymmet för rasistiska organisationers verksamhet så att det i praktiken försvann.56 

Det tidigare rekvisitet ”spridande bland allmänheten” var även ett mycket svårtillämpat rekvisit 

eftersom det var svårt att definiera när en avgränsad krets av människor slutade och 

allmänheten tog vid.57 I och med reformen år 1988 räckte det för straffbarhet att ett uttalande 

spreds. Det enda som undantogs från straffbarhet var uttalanden inom den helt privata sfären, 

inom vilken det fortsättningsvis skulle förbli tillåtet att uttala förgripliga åsikter.58 

                                                           
54 NJA II 1970, s 524. 
55 NJA II 1970, s 523-524, 531. 
56 NJA II 1988, s 540-541. 
57 Detta blev tydligt i och med en nedlagd förundersökning avseende hets mot folkgrupp i vilken en skolelev hade   
spridit nazistisk propagande inne i skolan, men inte hade uppsåt att sprida propagandan till allmänheten. 
58 NJA II 1988, s 540-541. 
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Lagstiftaren var dock inte den enda aktör som bidrog till att kraven för spridning sänktes. HD 

slog i praxis fast att det inte krävdes att någon faktiskt uppfattat ett nedsättande meddelande, 

utan det räckte med att uttalandet varit ägnat att uppfattas.59 I och med denna dom blev det i 

praktiken så att rekvisitet sprids ska förstås som hade kunnat uppfattas. HD:s resonemang är högst 

hypotetiskt och i min mening blir användningen av ett sådant hypotetiskt test både 

oförutsägbart och godtyckligt.  

Spridningsrekvisitets utveckling är anmärkningsvärd; 1948 blev det förbjudet att agitera inför 

allmänheten (offentligen), 1970 blev det förbjudet att låta sina åsikter få spridning genom 

privata samtal (spridande bland allmänheten) och 1988 blev det förbjudet att yttra missaktande 

åsikter till andra än de närmaste (sprids). Vidare fastslogs det i praxis under 1990-talet att ett 

uttalande inte behöver ha uppfattas av någon, utan det räcker med att uttalandet hade kunnat 

uppfattas. Det är i mitt tycke tydligt att lagstiftaren inte ville att vissa typer av yttranden skulle 

förekomma i det offentliga rummet. Med detta i åtanke är det förståeligt att lagstiftaren siktade 

in sig på spridningsrekvisitet, då detta var den mest effektiva metoden att hindra uttalanden 

från att nå offentligheten. Strategin var framgångsrik eftersom den flyttade fokus från vad som 

sägs till frågorna när, var, hur och till vem det sägs. Tillämpningen av straffbestämmelsen blev 

med reformerna mer juridisk-teknisk, och mindre juridisk-politisk. Jag tror att bestämmelsen i 

och med denna reform blev lättare att försvara politiskt samtidigt som det blev lättare för 

domstolarna när de endast behövde koncentrera sig på relativt okomplicerade rekvisit. 

3.3.4 Skyddskategorier 

Rekvisitets ursprungliga lydelse var ”folkgrupp med viss härstamning eller trosuppfattning”. 

Bestämmelsen utformades sedermera i enlighet med CERD: s krav under lagstiftningsarbetet 

1970. Exempelvis skulle det räcka med att prisa en viss ras på sådant sätt att alla andra raser 

ansågs smädade, och även indirekta påståenden skulle falla in under rekvisitet.60 Bestämmelsen 

reformerades även 1982 i syfte att bereda utökat skydd för grupperna icke-kristna, invandrare 

och utlänningar.61 

                                                           
59 NJA 1999 s 702. Resonemanget användes dock första gången i RH 1998:77. 
60 NJA II, s 523, 532. 
61 NJA II 1982, s 147-148. 
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NJA 1982 s 128 är ett exempel på när en folkgrupp indirekt pekas ut som mindervärdig. Fallet 

handlade om P.N. som efter bråk och stök med en zigenarfamilj satte upp en skylt med texten 

”Zigenare får ej beträda campingen” utanför sin camping. Skylten var uppsatt under ett dygn innan 

den togs ner. HD reciterade förarbetena till brottsbalken 16:8 och konstaterade att skylten inte 

uttryckligen innehöll något kränkande omdöme om folkgruppen i fråga, men att det genom 

förbudet uttrycktes ett indirekt omdöme om zigenares egenskaper och uppträdande som måste 

anses nedsättande för folkgruppens anseende. HD menade att även om P.N. endast avsåg att 

förbudet skulle träffa en viss familj måste han ha insett att förbudet fick sådan omfattning att 

det avsåg alla zigenare.  

År 2003 reformerades åter straffbestämmelsen när sexuell läggning lades till som 

skyddskategori. De personer som skyddas i och med lagändringen är homosexuella och 

bisexuella personer, medan olika sexuella intressen eller variationer, exempelvis transsexuella 

personer eller transvestiter, inte omfattas.62 De kategorier som numera bereds skydd genom 

bestämmelsen om hets mot folkgrupp är ”folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med 

anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”. 

Lagrådet var dock skeptiskt till den senaste lagändringen. Rådet ansåg att det var osäkert 

huruvida en utvidgning av det straffbara området kunde baseras på ”förebyggande av brott”, 

men menade istället att ”särskilt viktiga skäl” kunde ge konstitutionellt stöd till reformen 

(nuvarande regeringsformen 2 kap 13 § 1 st). Lagrådet noterade emellertid att samma skäl 

kunde användas för att skydda även andra grupper i samhället och att lagstiftaren mot 

bakgrund av straffstadgandets mycket breda tillämpning i praxis borde visas återhållsamhet vid 

nya begränsningar.63  

Tillägget sexuell läggning blev vid remissarbetet även starkt kritiserat av Sveriges Frikyrkosamråd 

(FSR), som ville att predikosituationer och liknande situationer skulle undantas från det 

straffbara området.64 Som svar på FSR:s oro uttalades det att det förekom starka skäl för 

kriminalisering av hets mot homosexuella, men även att det fanns motstående intressen att 

beakta. Bland annat fick det straffbara området inte sträckas så långt att det blev olagligt att 

                                                           
62 Prop. 2001/2002:59, s 59-60. 
63 Prop. 2001/2002:59, s 82. 
64 Prop. 2001/2002:59, s 32. 
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kritisera eller föra en saklig diskussion om homosexualitet. Det påpekades därvid att reformen 

inte fick utgöra ett hinder mot opinionsfriheten eller hota den fria åsiktsbildningen. I samband 

med detta uttalades att ”sådana påståenden som bäst bemöts eller tillrättaläggs i en fri och öppen debatt inte 

bör omfattas av kriminaliseringen”.65 Vid tidpunkten för yttrandet var det nog ingen som anade att 

ovanstående citat skulle få avgörande betydelse för rättsutvecklingen under senare delen av 

2000-talet.  

I övrigt är rekvisitet i sig inte särskilt omstritt och det är skrivet på sådant sätt att det vid en 

tillämpning tydligt framgår om rekvisitet är uppfyllt eller inte. 

3.3.5 Missaktningsrekvisitet 

När brottet hets mot folkgrupp instiftades 1948 skulle den brottsliga handlingen ske genom 

hot, förtal eller smädelse. Begreppen var att förstå enligt normalt språkbruk, vilket innebar att 

förtal förelåg endast om uppgiften var sanningslös eller ogrundad och smädelse förelåg om 

någon tillskrevs vanhedrande eller föraktliga egenskaper. Vid reformen 1970 uttalade 

departementschefen att det vid sidan av rena hot endast fanns ett mycket begränsat utrymme 

för att fälla någon till ansvar för hets mot folkgrupp, eftersom uttalanden sällan nådde upp till 

förtal eller smädelse. För att komma tillrätta med problemet föreslogs det att uttalanden som är 

kränkande för en viss folkgrupps anseende, utan att för den skull falla in under hot, förtal eller 

smädelse, borde omfattas av straffbestämmelsen. I detta syfte förordade Departementschefen 

att begreppet missaktning skulle användas och att meddelanden som var nedsättande eller 

förnedrande för en folkgrupp och som överskred gränserna för en saklig och vederhäftig 

diskussion därmed skulle omfattas av kriminaliseringen.66 

När jag läser motivuttalandena slås jag av hur märkligt Departementschefens uttalande är. Å 

ena sidan påpekas det att det för straffbarhet räcker med att ett uttalande om en folkgrupp är 

nedsättande för deras anseende, men å andra sidan uttalas det i nästa sats att det inte är 

meningen att uttalanden som inte överskrider gränserna för en saklig kritik av viss ras eller 

folkgrupp ska vara straffbara. Frågan som uppstår är: finns det något som kan karaktäriseras 

som sakliga, men nedsättande, påståenden?  

                                                           
65 Prop. 2001/2002:59, s 36. 
66 NJA II s 1970, s 523. 
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Lagrådet riktade skarp kritik mot Departementschefen förslag. Bland annat uttalade Lagrådet 

att begreppet missaktning var vagt och kunde leda till svåra tillämpningsproblem, speciellt när 

det kom till uttalanden inom den politiska debatten och förhållanden i andra länder. Lagrådet 

antydde även att bestraffning av missaktande uttalanden rent generellt kunde vara oförenligt 

med svensk yttrandefrihetslagstiftning. Avslutningsvis påpekade Lagrådet även att begreppet 

smädelse redan innefattade de nedsättande och kränkande uttalanden som 

Departementschefen ville kriminalisera, och att en utvidgning av straffansvaret därför inte var 

motiverad av det skälet.67  

Departementschefen svarade på kritiken och påpekade att syftet med utvidgningen av det 

straffbara området var att få svensk rätt i bättre överensstämmelse med föreskrifterna i CERD. 

Det erkändes att det valda missaktningsbegreppet kunde komma att leda till 

tillämpningsproblem, men att dessa inte förväntades bli större än de som redan fanns. 

Lagrådets oro över att det vidgade straffbara området skulle komma i konflikt med en 

vidsträckt yttrandefrihet besvarades med att hänsynen till opinionsfriheten och kritikrätten inte 

ska kunna åberopas till skydd för uttalanden som uttrycker missaktning för en hel folkgrupp.68 

Lagutskottet förenade sig med departementschefen inställning, men påpekade att begreppet 

missaktning måste tolkas med viss försiktighet. Det kunde, enligt Lagutskottet, inte komma på 

fråga att straffa alla nedsättande uttalanden utan det krävdes att uttalandena fullt och klart 

överskred gränserna för en saklig och vederhäftig diskussion.69  

I mitt tycke är det anmärkningsvärt att det i svensk rätt fanns en regel som skyddade 

folkgrupper mot hot, förtal och smädelser (inklusive kränkande och skymfliga beteenden) men 

att detta inte ansågs räcka till. För att även få ett skydd mot förlöjliganden ändrades 

bestämmelsen från hot, förtal och smädelse till missaktning och därmed blev i princip varje 

uttalande av nedsättande karaktär potentiellt straffbart. Det är tydligt att det fanns en stark 

politisk vilja att uppfylla CERD:s bestämmelser och få bort främlingsfientliga uttryck från 

offentligheten.  

                                                           
67 NJA II 1970, s 532-533. 
68 NJA II 1970, s 534. 
69 NJA II 1970, s 535 // 1 LU 1970:41. 
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Begreppet missaktning behandlades även 1982. I syfte att åstadkomma en språklig precisering av 

det brottsliga området föreslog Departementschefen (en annan denna gång) att begreppet 

missaktning skulle bytas ut mot förakt. Det fanns en oro för att en ordagrann tolkning av 

hetsbrottet skulle leda till att det blev brottsligt att framföra uppgifter som var ofördelaktiga för 

en folkgrupp, oavsett om uppgifterna var sanna eller väl underbyggda. Departementschefen 

menade att en språklig precisering skulle leda till att den som deltog i en saklig debatt som rör 

en eller flera folkgrupper inte skulle bli straffad även om hans eller hennes uttalanden kunde 

upplevas som irriterande eller besvärande. Det poängterades dock att det straffbara området 

inte skulle bli mindre av denna ändring.70 Justitieutskottet avfärdade emellertid förslaget 

eftersom ett utbyte av ord i en lagtext utan att sakliga ändringar avsågs var olämpligt och stred 

mot gängse lagstiftningsteknik.71  

Missaktning behandlades även i propositionen från 2001 och det föreslogs att man i syfte att 

precisera det straffbara området skulle byta ut begreppet missaktning mot hot, hån, smädelse eller 

nedvärdering. Eftersom man inte heller denna gång avsåg att göra någon ändring i 

tillämpningsområdet ledde förslaget inte till lagstiftning. Det är tydligt att regeringen var nöjd 

med det dåvarande rättsläget eftersom den uttalade att den inte ville inskränka 

tillämpningsområdet då bestämmelsen om hets mot folkgrupp fått en vidsträckt tillämpning 

och omfattade i princip alla uttryck för rasism och främlingsfientlighet.72 

Jag vill påstå att det vid en utifrån motiven är något oklart hur det straffbara området 

egentligen avgränsas. En genomläsning av motiven till 1970 års lagstiftning ger följande. 

Departementschefen menade att i princip alla uttalanden som var nedsättande för en folkgrupp 

var straffbara; Lagutskottet betonade att inte alla uttalanden av nedsättande karaktär var 

straffbara utan endast de som fullt och klart överskred gränserna för en saklig diskussion; 

Lagrådet verkade mena att saklig kritik, oavsett om den var missaktande, alltid borde vara 

tillåten. Det blev heller inte klarare i och med 1982 års behandling av frågan. Vid den 

behandlingen ansågs förakt och missaktning vara direkt utbytbara begrepp, vilket knappast är 

fallet enligt normalt språkbruk.  Likaså var det år 2001 tal om att ändra rekvisitet missaktning 

                                                           
70 Prop. 1981/82:58, s 14ff. 
71 JuU 1981/82:41, s 7 och NJA II 1982, s 143-146. 
72 Prop 2001/2002:59, s 21-22. 



32 

 

2001 i syfte att precisera det. Detta är ett synnerligen anmärkningsvärt förfarande när det gäller 

strafflagstiftning, och användningen av ett så vagt rekvisit som missaktning för att beskriva en 

brottslig gärning är i mitt tycke inte önskvärt. Det blir särskilt problematiskt när inte heller 

motiven bidrar med klar vägledning i fråga om hur det straffbara området ska avgränsas. 

Mitt intryck är att det på något sätt blev fel från början, men att det ändå blev ”rätt”. År 1970 

insåg inte lagstiftaren vidden av vad begreppet missaktning kunde leda till. År 1982 anades 

farorna men en reform uteblev på grund av något som närmast kan betecknas som ”juridiskt 

traditionella skäl”. År 2001 insågs vidden av begreppet missaktning med samtidigt var 

lagstiftaren mycket nöjd med att rasister och nazister som verkade offentligt alltid fälldes för 

brott och att det i princip blivit olagligt att visa sympati för dessa rörelser. Att lagstiftaren hade 

en konsekvent idé med hetslagstiftningen framkommer med tydlighet – den var först och 

främst till för att bekämpa rasistiska och nazistiska tendenser i samhället. 

Om motiven lämnar en del övrigt att önska i fråga om precision har domstolarna hanterat 

frågan på ett mer konsekvent sätt. De rättsfall som finns på området visar med tydlighet att det 

är fråga om missaktning så fort det är fråga om rasistiska eller nazistiska uttalanden och 

symboler. Det centrala rättsfallet på området är NJA 1996 s 577. Som jag tidigare redogjort för 

konstaterade HD i det fallet att symboler kunde utgöra annat meddelande och därmed falla in 

under straffbestämmelsen. I och med att symboler kunde sprida meddelanden föll det sig 

naturligt att symbolerna i sig kunde vara missaktande. I fallet var det främst fråga om ett märke 

med en örn stående på en lagerkrans – ett märke som HD menade hörde till väsentligen 

samma kategori som hakkorset och som därmed var starkt förknippat med idéer om rashat. De 

övriga symbolerna, i kombination med klädseln, som den åtalade bar var då ägnade att 

förstärka det centrala budskapet. Efter att HD i detta rättsfall konstaterat att dessa symboler 

var missaktande i sig var det alltså relativt enkelt för underrätterna att konstatera att även rent 

nazistiska symboler, till exempel hakkorset, var missaktande.73  

 

                                                           
73 Se t ex RH 1997:28 (hakkors), RH 1998:77 (varghake) och RH 2000:72 (romerska hälsningar och skrikande av 

”Sieg Heil”). 
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Andra uttalanden som domstolarna bedömt som missaktande är  bland annat ”Vad fula dom 

är är, stick hem till ert hemland” och ”Vi är rasister och gillar inte svartingar”.74 I övrigt har 

domstolarna ansett att det varit missaktande att redogöra för sin nazistiska livsåskådning75 och 

att delta i en nazistisk demonstration iklädda enhetliga uniformer med tillhörande symboler, 

skrika ”Sieg Heil” och göra romerska hälsningar.76 Intressant med det sistnämnda fallet är att 

hovrätten uttalade:  

”De får alla anses ha haft uppsåt med avseende på samtliga gärningsmoment oavsett om någon av dem inte i 

just sin mössa haft den angivna märkena och oavsett om någon annan av dem […] inte gjort den romerska 

hälsningen samt oavsett att endast en av dem hållit anförandet.” 

Det är anmärkningsvärt att domstolen i ett brottmål presumerar uppsåt på detta i mitt tycke 

ytterst lättvindiga sätt. Domstolens agerande är dock fullt förståeligt då det måste ha varit 

ytterst svårt att utreda olika uppsåtsgrader hos de åtalade. Det vore dessutom omöjligt att 

gradera allvarligheten i ett muntligt anförande kontra en romersk hälsning kontra den som bara 

höll i flaggan. Med det sagt, jag har svårt att se att domstolar när det kommer till allvarligare 

brottslighet agerar likadant och det minsta som kan sägas är att domstolen gjorde det oerhört 

lätt för sig. 

Lätt för sig gjorde domstolen det även i RH 2002:40 där det var fråga om huruvida boken 

”Judefrågan”, först utgiven 1936, i sin nyutgåva kunde utgöra hets mot folkgrupp. Hovrätten 

konstaterade att frågan huruvida ett uttalande uttrycker missaktning måste göras utifrån de 

värderingar som gällde vid tidpunkten för yttrandet. Att ”Judefrågan” gavs ut 1936 och 

innehöll citat från andra skrifter saknade således betydelse vid en nyutgivning.   I övrigt anförs 

det inte på vilket sätt uttalandena i boken var missaktande, men bokens titel konstaterades vara 

nedsättande.  RH 2002:40 kan jämföras med ett förhandsbesked från justitiekanslern  huruvida 

nyutgivningar av Bibeln kunde utgöra hets mot homosexuella. Justitiekanslern  uttalade att det 

förvisso fanns uttalanden i Bibeln som sedda för sig kunde utgöra hets mot homosexuella men 

att uttalandena måste ses i sitt sammanhang och att de är gjorda i en helt annan tidsålder. Att 

uttalandena efter så lång tid fanns kvar i en samling texter kunde inte utgöra något brott, om de 

                                                           
74 NJA 1999, s 702. 
75 NJA 2000, s 355. 
76 RH 1997:53. 
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inte lyftes fram och åberopades på ett nedvärderande sätt.77 Det är intressant att jämföra 

hovrättens och justitiekanslerns uttalanden med varandra eftersom de i stort sett säger motsatta 

saker angående hur äldre texter ska bedömas. Vi kan även konstatera att Bibeln nu träder in i 

svensk hetspraxis och detta kommer att leda till ytterligare problem på ett redan problemfyllt 

rättsområde. 

3.4 Sammanfattning 

Detta kapitel behandlade straffbestämmelsen hets mot folkgrupp och dess uppkomst, 

utveckling och tillämpning fram till avgörandet i Green-fallet år 2005. Bestämmelsen tillkom 

1948 i kölvattnet av Andra världskriget och syftade framför allt till att tysta ner Einar Åberg 

som var en internationellt ökänd antisemit. Bestämmelsen användes inte särskilt ofta under de 

tidiga åren, men utvecklingen tog fart på allvar under 1960-talet när Sverige ratificerade 

konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD). Därefter 

reformerades straffbestämmelsen hets mot folkgrupp 1970 i syfte att uppfylla konventionens 

mål att stoppa spridandet av idéer som grundade sig på rasöverlägsenhet eller rashat. 

Bestämmelsen fick 1970 sin nuvarande struktur med fyra rekvisit: meddelanderekvisitet, 

spridningsrekvisitet, missaktningsrekvisitet och en upppräkning av de skyddade grupperna. 

Rekvisiten har dock genomgått stora förändringar sedan dess, varav den senaste så sent som 

2003. Kampen mot rasistiska och främlingsfientliga uttryck och grupperingar tog fart 

ordentligt på 1980- och 1990-talet när även domstolarna utvecklade rättsläget genom praxis. 

Speciellt meddelanderekvisitet och spridningsrekvisitet har genomgått stora förändringar. 

Meddelanderekvisitet innebär att det för straffbarhet måste vara fråga om ett uttalande eller 

annat meddelande. Rekvisitet omfattar även olika typer av åtbörder och numera även indirekta 

åsiktsyttringar, vilket gör att det kan vara straffbart att endast bära vissa typer av kläder eller 

symboler. Spridningsrekvisitet har även det utvidgats ordentligt genom åren. Vid reformen 

1970 utvidgades det straffbara området genom att det räckte med att uttalandena spreds bland 

allmänheten (tidigare offentligen). För straffbarhet räcker det numera med att uttalandena sprids, 

vilket enligt praxis bör läsas som hade kunnat spridas. 

                                                           
77 Justitiekanslern  16-03-30. 
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Missaktningsrekvisitet är lite svårare att ringa in, eftersom det straffbara området bygger på 

motsägelsefulla och oklara motivuttalanden. Vid i princip varje reform av straffbestämmelsen 

har missaktningsrekvisitet diskuterats och varje gång har samma diskussion förts. Det har varit 

en kamp mellan dem som vill använda straffbestämmelsen till att bekämpa 

främlingsfientligheten i samhället och dem som inte vill beskära yttrandefriheten alltför 

mycket. På grund av denna kamp är beskrivningen av det straffbara området sällan särskilt 

preciserat utan det har i stor utsträckning lämnats till domstolarna att avgöra vad som är 

missaktande. Jag menar att man av praxis kan dra slutsatsen att domstolarna i stor utsträckning 

har fokuserat på de mer repressiva sidorna av motivuttalandena, vilket har gjort att mycket av 

rättsutvecklingen skett i praxis. Av praxis kan man även dra slutsatsen att rasistiska, nazistiska 

och diskriminerande yttranden alltid är missaktande. 

Uppräkningen av de skyddade grupperna har även den genomgått mindre förändringar.  

Numera räcker det med att prisa en viss grupp på sådant sätt att alla andra grupper i och med 

det får anses mindervärdiga. Även andra indirekta påståenden faller in under rekvisitet, som 

sedan 2003 även innehåller sexuell läggning som skyddsgrupp. Rekvisitet vållar sällan några 

problem eftersom lagen är skriven på sådant sätt att det tydligt framgår att i princip all typ av 

direkt eller indirekt hänvisning till olika grupper faller in under det straffbara området. 
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4. Hets mot folkgrupp – tillämpningen i Åke Green-fallet och i 

efterföljande fall 

4.1 Allmänt 

I föregående kapitel redogjorde jag för uppkomsten, utvecklingen och tillämpningen av 

straffstadgandet hets mot folkgrupp fram till år 2005. I detta kapitel redogör jag för 

domstolarnas tillämpning av brottet hets mot folkgrupp i Åke Green-fallet och efterföljande 

fall. Trots att Europakonventionen fungerat som svensk lag ända sedan år 1995 hade den 

aldrig åberopats eller behandlats i svensk praxis beträffande brottet hets mot folkgrupp. Denna 

ordning ändrades dock markant i och med att HD år 2005 avgjorde det kontroversiella Green-

fallet.  

4.2 NJA 2005 s 805 – Åke Green 

4.2.1 Inledning  

Åke Green fungerade som pastor i pingstkyrkan i Borgholm och höll i juli 2003 en predikan på 

ämnet ”Är homosexualitet en medfödd drift eller onda makters spel med människor?”. Under 

predikan fanns ca 50 åhörare i kyrkan, och Green själv distribuerade ett referat av predikan till 

Ölandsbladet som publicerade texten. Efter publiceringen väcktes åtal för hets mot folkgrupp 

gentemot Green. Riksåklagaren hade åberopat fyra avsnitt i Greens predikan, som på olika sätt 

ansågs kränkande för gruppen homosexuella: 

”Genom att legalisera då partnerskap mellan män och män och mellan kvinna och kvinna, så kommer det att 

skapa katastrofer helt enkelt. Utan dess like. Vi ser följderna redan av det här. Vi ser det genom AIDS som 

sprider sig. Nu är inte alla AIDS-smittade är inte homosexuella, men det har uppstått p.g.a. detta en gång i 

tiden och sedan kan naturligtvis oskyldiga människor bli smittade av denna hemska sjukdom utan att för den 

skull ha någonting med det som ligger bakom i detta vad det gäller homosexualitet.” 

”Bibeln tar upp här och undervisar om dessa abnormiteter. Och sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst 

på hela samhällskroppen.” 

”En som ligger med pojkar är perversa människor som då bibeln talar om. Nu vill jag understryka att alla 

homosexuella är inte pedofiler. Och alla homosexuella är inte perversa. Men man öppnar ändå porten till 
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förbjudna områden och låter synden få fäste i tankelivet. Och den som är pedofil idag börjar inte som sådan. 

Utan började helt enkelt med att byta sitt umgänge. Det var så det började. Och att vara trogen i ett 

homosexförhållande är inte på något sätt ett bättre förhållande än där man byter partner varenda dag. Det är 

inget bättre förhållande. Utan det är lika föraktligt i guds ögon.” 

”Homosexualitet det är någonting sjukt. Det är alltså en frisk och ren tanke som blivit utbytt mot en 

besmittad tanke. Där ett friskt hjärta som blivit utbytt mot ett sjukt hjärta.” 

Tingsrätten fällde Green medan hovrätten ogillade åtalet. Fallet togs därefter upp i HD. 

4.2.2 HD:s inledande bedömning 

Vid prövningen konstaterade HD att Greens uttalanden ”bör prövas utifrån det innehåll som de 

omedelbart förmedlar snarare än utifrån en textkritisk granskning av de exakta ordalagen”.  HD menade 

även att det fanns två utgångspunkter för bedömningen av predikan. För det första var det 

centrala hur en åhörare till predikan uppfattade den. För det andra hade Green handlat utifrån 

sin kristna övertygelse, och i enlighet med sin plikt som pastor, i syfte att påverka människors 

situation till det bättre. Om jag förstår HD rätt verkar den mena att det främsta syftet med 

predikan inte var att missakta homosexuella, vilket vägdes in i bedömningen.  

Mycket kritik har riktats mot HD:s resonemang i denna inledande del, och det är lätt att hålla 

med kritikerna. Inger Österdahl är av åsikten att HD redan här hade kunnat avsluta fallet då 

Green tydligen inte hade det uppsåt som krävdes för fällande dom.78 Att HD inte gjorde det 

tyder, i min mening, på att domstolen inte avsåg att göra det allt för enkelt för sig i detta fall 

utan var ute efter att skapa ett prejudikat för framtiden. I mitt tycke är även skrivelsen ”i syfte 

att påverka människors situation till det bättre” något problematisk, eftersom alla som deltar i 

offentliga samtal på något sätt syftar till att påverka människors situation, förhoppningsvis till 

det bättre. Som Hans Ytterberg så riktigt påpekat, den inbitne nazisten försöker också, enligt 

sin uppfattning, att göra samhället bättre.79 När alla som deltar i offentliga samtal på något sätt 

kan sägas delta med syftet att förbättra samhället blir det lite märkligt att, som HD gjorde, låta 

detta spela roll vid bedömningen. Jag är till exempel tveksam huruvida HD hade godkänt att en 

                                                           
78 Inger Österdahl 2008, s 2. 
79 Hans Ytterberg, ”Har HD gett grönt ljus för hets mot homosexuella som grupp?”, 2006, s 13. 
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nazist som basunerade ut samma budskap ”försökte påverka människors situation till det 

bättre”. 

HD konstaterade sedan rätt fort att Greens uttalanden klart överskred gränserna för en saklig 

och vederhäftig diskussion rörande gruppen homosexuella och att uttalandena därmed var 

missaktande i enlighet med innebörden i brottsbalken 16 kap 8 §. Frågan var emellertid om 

hänsynen till yttrandefrihets- och religionsfrihetsintresset skulle medföra att begreppet 

missaktning skulle tolkas mer restriktivt än vad motiven gav vid handen. HD vidtog därmed en 

prövning i syfte att utreda huruvida en tillämpning av brottsbalken 16 kap 8 § i detta fall skulle 

strida mot svensk grundlag eller mot Europakonventionen. 

4.2.3 HD:s bedömning utifrån regeringsformen och Europakonventionen 

HD inledde med att pröva om religionsfriheten i dåvarande regeringsformens 2 kap 1 § 1 st 6 

p hindrade en tillämpning av brottsbalken 16 kap 8 § i detta fall. HD konstaterade att 

definitionen av religionsfrihet var snäv, och grundlagsskyddet innebar främst ett förbud mot 

regler som riktade sig mot någon viss religion. En i övrigt straffbar handling var alltså inte 

skyddad endast på den grunden att handlingen ingick i ett religiöst sammanhang. I och med 

detta var det uppenbart att religionsfriheten inte kunde frita Green från ansvar. HD prövade 

även huruvida yttrandefriheten i regeringsformens andra kapitel hindrade en tillämpning av 

brottsbalken 16 kap 8 § i detta fall. HD konstaterade att yttrandefriheten kunde begränsas 

genom lag om vissa förutsättningar var uppfyllda, och att det i detta fall inte var uppenbart  

(regeringsformen 11 kap 14 §) att grundlagsskyddet hindrade en tillämpning av brottsbalken 16 

kap 8 §.  

HD gjorde även en bedömning gentemot Europakonventionens skydd för religionsfrihet i 

artikel 9 och yttrandefrihet i artikel 10. HD konstaterade att brottet hets mot folkgrupp rymdes 

inom de ramar som konventionen gav, men frågan var om en tillämpning i det enskilda fallet 

skulle innebära brott mot konventionen. Det avgörande för den bedömningen var huruvida 

inskränkningen i Greens frihet att predika var nödvändig i ett demokratiskt samhälle, det vill 

säga, stod inskränkningen i proportion till det intresse man avser att skydda? HD påminde här 

om att staterna har en viss ”margin of appreciation” till sitt förfogande, men att det med 
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hänsyn till att en religiös övertygelse har en central betydelse för den enskilde måste viss 

återhållsamhet i fråga om att godta inskränkningar i religionsfriheten iakttas. 

HD gick härefter igenom den praxis som fanns på området och konstaterade att 

yttrandefriheten utgjorde en grundval i ett demokratiskt samhälle och den omfattade även idéer 

som kränker, chockerar eller stör.80 Vidare konstaterades yttrandefriheten vara särskilt stor i 

politiska sammanhang81, och HD antog att samma grundsats gällde i religiösa sammanhang.82 

HD konstaterade även att Europadomstolen påpekat att den som utnyttjar yttrandefriheten 

även har ansvar och skyldigheter, bland annat att så långt som möjligt undvika uttalanden som 

är omotiverat kränkande.83 Europadomstolens metod för att avgöra huruvida en inskränkning i 

en frihet är godtagbar inleds med frågan huruvida inskränkningen svarar mot ett angeläget 

samhälleligt behov. I nästa skede prövas huruvida inskränkningen är proportionell.84 

Europadomstolen har i fråga om hate speech, det vill säga uttalanden som sprider, förespråkar, 

uppmuntrar eller rättfärdigar hat, påpekat att det kan vara nödvändigt att bestraffa sådana 

uttalanden.85  

HD inledde bedömningen i Green-fallet med att konstatera att det inte rörde sig om hate speech 

eftersom uttalandena inte kunde anses uppmuntra till eller rättfärdiga hat gentemot gruppen 

homosexuella. HD menade att Greens uttrycksätt inte var mycket mer nedsättande än vad 

Bibelns texter var och att han gjorde sina uttalanden över ett bibliskt tema i en predikan inför 

sin församling. HD konstaterade också utifrån Manoussakis att frågan huruvida Greens 

trosuppfattning var legitim eller inte inte skulle vägas in i bedömningen. HD menade att det 

under dessa omständigheter var sannolikt att Europadomstolen vid en prövning skulle finna 

inskränkningen av Greens yttrande- och religionsfrihet oproportionerlig. I syfte att uppnå en 

konventionsenlig tillämpning valde således HD att tolka straffbestämmelsen i brottsbalken 16 

kap 8 § mer restriktivt och fria Green. 

 

                                                           
80 Handyside v. The United Kingdom. 
81 Murphy v. Ireland. 
82 Detta antagande har kritiserats av Österdahl, se Österdahl 2006, s 5-6. 
83 Otto Preminger Institut v. Austria och Gunduz v. Turkey. 
84 Sunday Times v. The United Kingdom. 
85 Gunduz v. Turkey. 
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4.2.4 Kritik mot Green-fallet 

Detta var det första fallet i fråga om hets mot folkgrupp där den svenska lagen uttryckligen 

tolkades konventionskonformt, och Green satte därmed en ny standard för hur dylika fall skulle 

bedömas i svensk rätt. Fallet blev dock mycket omdiskuterat i Sverige och det var 

kontroversiellt på ett flertal sätt. Det var exempelvis inte helt enkelt för svenska domstolar att 

hantera internationell rätt, och Inger Österdahl menade bland annat att HD kom till fel slutsats 

utifrån Europadomstolens praxis. Österdahl påpekade att även om fallet Green var unikt 

saknade de fall från Europadomstolen som HD refererade till i viss mån relevans för hur Green 

skulle bedömas. Istället för att bedömas som ett religionsfrihetsmål borde det ha bedömts mer 

som yttrandefrihetsmål, eftersom det var innebörden i Greens uttalanden som var uppe för 

prövning och inte Greens rätt att sprida sitt budskap. Österdahl menade även att HD:s slutsats, 

att en fällande som sannolikt inneburit att Sverige fällts för konventionsbrott, var långt ifrån 

självklar eftersom fallet Green var så säreget och unikt. Österdahl kritiserade HD:s bedömning 

och menade att det inte gick att sia om hur Europadomstolen hade bedömt fallet om det tagits 

ända dit. HD borde alltså inte ha nöjt sig med att en fällande dom sannolikt skulle innebära att 

Sverige kränkte Europakonventionen. För att frångå gällande svensk rätt borde HD istället ha 

varit övertygad att så var fallet.86 Ytterberg var inne på samma spår som Österdahl och riktade 

stark kritik mot HD: s gissningslek och ofullständiga praxisgenomgång som ledde till fler 

frågor än svar och som till synes ledde till ett mer tillåtande klimat i fråga om hets mot 

homosexuella.87  

Mitt intryck av Green-fallet är att HD gärna ville fria Green, men att den ogärna ville göra det 

med stöd av svensk lag. Jag kan tänka mig att det berodde bland annat på att man inte ville 

frångå den etablerade praxis som fanns i Sverige i fråga om hets mot folkgrupp. Jag uppfattar 

att det var mer klädsamt att ”skylla” på Europakonventionen än att erkänna att svensk lag och 

rättspraxis kanske inte levde upp till konventionens krav på yttrandefrihet. Som Österdahl har 

påpekat, HD hade med stöd av svensk lag kunnat tolka begreppet missaktning mer restriktivt 

med hänsyn till yttrandefrihetsintresset. Istället valde HD att försöka hitta stöd för slutsatsen 

                                                           
86 Österdahl 2006, s 3-4, 9. 
87 Se Ytterberg 2006. 
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att Green skulle frias i Europadomstolens praxis, vilket måhända ledde till en korrekt slutsats 

på felaktiga grunder.88  

Avslutningsvis kan det konstateras att domstolen var enig i sin bedömning, vilket med tanke på  

Green-fallets och yttrandefrihetsfrågors komplexitet var anmärkningsvärt. Detta är något som 

är intressant när vi kommer till de efterföljande fallen, för då var HD inte längre enig. 

4.3 NJA 2006 s 467 – Flygbladen i Söderhamn 

4.3.1 Inledning  

En kort tid efter att Green-fallet hade avgjorts i HD kom ett nytt fall med liknande tema. Fallet 

handlade om sex personer som spridit flygblad på en skola i Söderhamn. Flygbladen innehöll 

kränkande beskrivningar om homosexualitet, bland annat att homosexualitet var orsak till 

AIDS och främjade pedofili.  

”Samhället har på några årtionden svängt från ett avståndstagande från homosexualitet och andra sexuella 

avarter till ett omfamnande av denna avvikande sexuella böjelse. Din antisvenska lärare vet mycket väl att 

homosexualitet har en moraliskt nedbrytande effekt på folkkroppen och kommer villigt att försöka framhäva 

det som något normalt och bra. 

Påpeka för din lärare att det i Sverige har funnits en lag som förbjöd homosexualitet, men som under första 

halvan av 1900-talet upphävdes. Berätta att HIV och AIDS tidigt framträdde hos de homosexuella och att 

deras promiskuösa leverne har varit en av dom främsta orsakerna till att denna moderna pest fått fäste. Berätta 

också att det var därför den nu avskaffade ”bastuklubbslagen” instiftades för att förhindra spridningen av 

denna sjukdom. Berätta att homosexlobbyn med sina organ även försöker avdramatisera pedofili och fråga om 

denna sexuella avart borde legaliseras.” 

Frågan var huruvida spridandet av flygbladen utgjorde hets mot folkgrupp. De åtalade bestred 

ansvar eftersom de inte ansåg uttalandena missaktande och på grunden att de saknade uppsåt 

då syftet med flygbladen hade varit att väcka debatt om den brist på objektivitet som präglade 

svensk skolundervisning. 
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Tingsrätten ansåg att uttalandena var missaktande, eftersom de klart överskred gränserna för 

en saklig och vederhäftig diskussion. TR uttalade vidare att eftersom det fanns fog att anta att 

alla tilltalade var medlemmar, eller åtminstone sympatisörer, i Nationell Ungdom måste det 

tillmätas betydelse i uppsåts-/syftesfrågan. TR fann att de tilltalades hade uppsåt att ifrågasätta 

objektiviteten i skolan, men att de även hade ett direkt uppsåt att utrycka missaktning mot 

homosexuella som grupp. I mitt tycke framgår det tydligt av tingsrättens domskäl att de 

åtalades engagemang i Nationell Ungdom var det som fällde avgörandet i uppsåtsfrågan. Det är 

anmärkningsvärt att tingsrätten automatiskt ansåg att ”missaktningssyfte” låg för handen 

endast på den grunden att de åtalade hade visst ideologiskt engagemang. Även här vill jag 

således påstå att domstolen i viss mån gjort det lätt för sig i de svårare bedömningsfrågorna. 

När hovrätten tog sig an fallet lades lyckligtvis tingsrättens uppsåtspresumtionen åt sidan. 

Hovrätten fann istället att det inte fanns anledning att ifrågasätta att de åtalades syfte med 

flygbladen var att ifrågasätta svensk skolundervisning, men att uttalandena klart överskred 

gränserna för en saklig och vederhäftig diskussion. Enligt en förarbetstrogen tolkning av 

brottsbalken 16 kap 8 § skulle därmed de åtalade dömas för hets mot folkgrupp. Hovrätten, 

kanske inspirerad av HD i den nyligen avkunnade Green-domen, fortsatte emellertid och 

påpekade att HD uttalat att en förarbetstrogen tolkning av brottsbalken 16 kap 8 § under vissa 

förutsättningar kunde strida mot Europakonventionen. Hovrätten fortsatte med att konstatera 

att de åtalade hade spritt flygbladen i syfte att skapa debatt och ett bättre samhälle. Uttalandena 

var förvisso missaktande, men de uppmuntrande inte till hat eller våld. Under sådana 

förutsättningar skulle en fällande dom utgöra oproportionerlig inskränkning i de åtalades rätt 

att framföra åsikter, varför de åtalade friades. 

4.3.2 HD:s inledande bedömning 

Även detta fall togs hela vägen upp till HD, och den fick därmed anledning att återigen gå 

igenom praxis från Europadomstolen och de bedömningsgrunder som använts där. HD 

menade att uttalandena borde prövas utifrån att de var ägnade åt en ytlig läsning och utgjorde 

en mindre del av en större textmassa, att utgångspunkten borde vara hur en mottagare av 

flygbladet uppfattade det sammantagna innehållet och att de åtalades syfte med flygbladen hade 

varit att påbörja en debatt angående skolundervisningens objektivitet, vilket var ett ämne av 
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allmänt intresse. Om något talar dessa utgångspunkter för att de åtalade skulle frikännas, 

särskilt med tanke på att syftet med uttalandena ofta tillmätts stor betydelse av 

Europadomstolen.89  

HD konstaterade vidare att det stod klart att uttalandena gav uttryck för missaktning gentemot 

homosexuella eftersom gruppen tillskrevs vanhedrande åsikter angående pedofili och genom 

att homosexualitet beskrevs som samhällsskadligt. Frågan var dock huruvida begreppet 

”missaktning” skulle ges en mera restriktiv tolkning än vad förarbetena förordade. Frågan i 

detta fall var således den samma som i NJA 2005 s 805, det vill säga, vore en tillämpning av 

brottsbalken 16 kap 8 § i detta fall stridande mot regeringsformens regler om yttrandefrihet 

eller mot Europakonventionen. 

4.3.3 HD:s bedömning utifrån regeringsformen och Europakonventionen 

HD konstaterade snabbt att yttrandefriheten enligt regeringsformen kan begränsas och att det 

inte var uppenbart att regeringsformen satte hinder i vägen för att fälla de åtalade till ansvar. 

HD gick därefter vidare och gjorde bedömningen mot Europakonventionen, och konstaterade 

att Artikel 10 ger samma rätt till yttrandefrihet som den svenska ditot, men att 

begränsningsmöjligheterna var snävare inom ramen för Europakonventionen. 

HD diskuterade sedan NJA 2005 s 805, ett fall i vilket HD fann att en konventionsenlig 

tillämpning av brottsbalken 16 kap 8 § krävde en mer restriktiv tolkning av bestämmelsen än 

vad motiven förutsatt. HD menade att den avgörande frågan i detta fall, liksom i NJA 2005 s 

805, var huruvida inskränkningen av de åtalades frihet att uttala sig var nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle och om denna begränsning var proportionerlig i förhållande till intresset 

att skydda homosexuella från de kränkande uttalandena. HD fick således återigen tillfälle att gå 

igenom Europadomstolens praxis och konstaterade att rekvisitet nödvändig innebär att det skall 

föreligga ett angeläget samhälleligt behov. Vidare skall de konkreta omständigheterna i fallet 

beaktas, exempelvis innehållet i meddelandet och syftet med detsamma, till vem meddelandet 

riktade sig, i vilket sammanhang spridningen skedde och i vilken egenskap någon spred 

meddelandet. Europadomstolen har även framhållit vikten av en vidsträckt yttrandefrihet i 
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allmänna angelägenheter.90 Samtidigt har den som uttalar sig också har ansvar och skyldigheter, 

bland annat att undvika omotiverat kränkande uttalanden som inte bidrar till debatt som kan 

medföra framsteg i umgänget mellan människor.91  

HD uttalade att en samlad bedömning av omständigheterna i fallet skulle göras där följande 

skulle beaktas: utdelningen har skett i en skola som traditionellt sett är en miljö skyddad från 

politiska aktioner. Flygbladen placerades på elevskåpen, vilket gjorde att eleverna själva inte 

fick välja om de ville ta del av dem eller inte. Syftet med utdelningen var förvisso att skapa 

debatt, men utformningen av flygbladen var omotiverat kränkande och syftet hade kunnat 

uppnås utan att kränka gruppen homosexuella. Situationen konstaterades därför vara en annan 

än vad som var fallet i NJA 2005 s 805, där en pastor hade gjort uttalanden utifrån bibeln inför 

sin församling. HD konstaterade därför att en konventionsenlig tolkning av brottsbalken 16 

kap 8 § i detta fall tillät att ansvar utdömdes. 

4.3.4 Söderhamn v. Green 

Det är intressant att jämföra HD:s resonemang i detta fall med resonemanget i Green. Jag 

upplever att uttalandena som pastor Green fällde om homosexuella i sin predikan var mer 

långtgående än vad som framkom i flygbladen som delades ut i Söderhamn. Att de mindre 

missaktande uttalanden som framfördes i Söderhamnsfallet bedömdes annorlunda än tidigare 

har således att göra med omständigheterna i fallet, vilket även HD poängterade. 

Av HD:s resonemang går det att sluta sig till att de åtalade dömdes främst av två orsaker, det 

saknades frivillighet hos mottagarna och uttalandena var omotiverat kränkande. I Söderhamn 

fästes flygbladen på elevskåpen och därmed fick de inte möjlighet att ta ställning till huruvida 

de ville ta del av budskapet eller ej, sade HD. På detta sätt skiljer sig Green mot Söderhamn 

eftersom det i det tidigare fallet rörde sig om frivilliga gudstjänstbesökare. Jag ställer mig dock 

ytterst tveksam till HD:s slutsats i detta avseende. För att ta del av det missaktande budskapet 

var eleverna tvungna att läsa det tvåsidiga flygbladet. Enligt mig är valet att läsa ett flygblad 

med rubriken ”homosexpropaganda” att likställa med valet att besöka en gudstjänst. Jag menar 

alltså att det var ett aktivt val att ta del av det missaktande budskapet, eftersom det faktiskt 
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krävde att man läste igenom flygbladet. Möjligt är att HD, utan att säga det, tog hänsyn till att 

eleverna gick i gymnasiet och därmed inte ansågs förmögna att ta ett sådant beslut. 

HD menade även att uttalandena var omotiverat kränkande och att syftet hade kunnat uppnås 

utan kränkande uttalanden. Det är klart att det i allmänhet går att ifrågasätta 

skolundervisningens objektivitet utan att framföra nedsättande uttalanden, men samtidigt är 

det svårt att peka på problem utan att presentera den alternativa verklighetsuppfattning utifrån 

vilken man bygger sin kritik. Problematiskt blir det när denna alternativa, och bland 

majoriteten förkastliga, uppfattning i sig är olaglig att framföra. I detta fall skulle det alltså ha 

varit lagligt att ifrågasätta objektiviteten, men inte förklara varför man gör det. Återigen uppstår 

frågan, finns det uttalanden som kan betecknas som motiverat kränkande och som därmed skulle 

vara tillåtna? 

Jag tror heller inte att det går att blunda för den den religiösa kontext i vilken pastor Green 

fällde sina uttalanden. HD poängterade i Green att religionsfriheten inte kunde åberopas för att 

göra något som annars var olagligt, det vill säga, man kan inte utöva hets mot folkgrupp och 

kalla det religionsfrihet. Men den religiösa kontexten spelar ändå roll och det blev tydligt när 

pastorn använde Bibeln som ”grund” för sina påståenden. Det är knappast särskilt omstritt att 

en religiös person måste få citera och diskutera Bibelns budskap, vilket även Green gjorde i en 

något extrem form. Det fanns dock en diskrepans i fråga om domstolens bedömning mellan 

att luta sig mot Bibeln, som Green gjorde, och att luta sig mot en allmänt nedvärderande 

världsåskådning, som ungdomarna i Söderhamn gjorde. I Green menade HD att pastorns 

uttalanden var långtgående, men inte alltför långt ifrån vad Bibeln sade, och därför, antar jag, 

inte omotiverat kränkande. I Söderhamn fanns ingen vedertagen källa att hänvisa till, och därför 

var uttalandena bara omotiverat kränkande. 

Jag tror att en del av orsaken till domstolens hållning i denna fråga är rent pragmatisk. Greens 

församling var, och är, knappast den enda där det inom ramen för bibelstudier och 

predikningar framkommer en negativ hållning mot homosexualitet. Det vore omöjligt för 

rättsväsendet att stävja all form av sådan ”hets”, varför man helt enkelt lät den sfären vara ifred 

så länge det inte urartar. En annan orsak går nog att finna i motiven till lagändringen 2003. 

Under remissarbetet utttyckte många oro för att det skulle bli straffbart att diskutera bibelns 
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syn på homosexualitet, men det försäkrades att så inte skulle bli fallet.92 Möjligen blev HD 

också lite orolig för följderna av sina egna slutsatser i Green, något som Österdahl antyder.93 I 

mitt tycke är detta en rimlig slutsats, eftersom konsekvenserna av Green var mycket långtgående 

och faktiskt öppnade för frikännande av hetsande individer under förutsättning att de hetsade 

inom ”rätt kontext” och av ”rätt orsaker”.94  

4.3.5 Justitieråd Victors skiljaktiga mening 

Avslutningsvis är det intressant att notera den skiljaktiga meningen i fallet i vilken Justitieråd 

Victor på ett utförligt sätt redogör för en alternativ bedömning av fallet. Victor upprätthöll sig 

vid rekvisitet ”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle” och påpekade att Europadomstolen 

klargjort att yttrandefriheten är en väsentlig förutsättning för ett demokratiskt samhälle och att 

friheten även omfattar rätt att framföra åsikter som sårar, chockerar eller besvärar allmänheten. 

Europadomstolen har även påpekat att inskränkningar i yttrandefriheten i politiska frågor eller 

i ämnen av allmänt intresse ska behandlas särskilt restriktivt.  Victor påpekade att det måste 

finnas ett angeläget socialt behov (pressing social need) för att en inskränkning av 

yttrandefriheten ska anses vara nödvändig. Det krävs även att skälen som motiverar en 

inskränkning är tillräckliga och relevanta samt att begränsningen är proportionell i förhållande 

till det ändamål som föranlett begränsningen.  

Victor påminde även om att det i motiven till straffbestämmelsen klargjorts att 

kriminaliseringen inte får utgöra ett hinder mot den fria åsiktsbildningen eller sträckas så långt 

att även en saklig diskussion av homosexualitet blir straffbart. Sålunda bör uttalanden som bäst 

bemöts i en fri debatt inte falla in under det straffbara området, utan det straffbara området 

bör reserveras för falska uttalanden som framförs i kränkande former.  

Victor diskuterade även rena ärekränkningsbrott.95 Han påminde om att Europadomstolen i 

fall som rör ärekränkning skiljt mellan påståenden om fakta och rena värdeomdömen. En 

gärningsman kan ibland bli skyldig att bevisa att ett påstående om fakta är sant eller att det 
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95 Se även Österdahl 2008, s 10. 
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ändå finns skälig grund för uttalandet. Samma krav kan dock inte ställas i fråga om rena 

värdeomdömen, eftersom de aldrig kan bevisas. Victor menade att det i detta fall inte gjorts 

gällande att det var fråga om faktapåståenden, och därmed blev frågan huruvida uttalandena 

var så pass kränkande att skyddsintresset för gruppen homosexuella tog över 

yttrandefrihetsintresset. Jag är osäker på om åklagaren gjort ett misstag i denna del eller vad 

som föranleder Victors slutsats, men i mitt tycke är delarna där HIV och AIDS diskuteras klara 

påståenden om fakta som borde bedömas mycket hårdare. 

Victor påpekade även att det för straffbarhet inte krävdes att uttalandena nådde upp till nivån 

för hate speech, utan uttalanden som var grovt kränkande kunde också straffas. Centralt var 

emellertid i vilket sammanhang uttalandena gjorts, och i detta fall hade uttalandet gjorts i en 

fråga av allmänt intresse varmed utrymmet att begränsa yttranfriheten var mycket begränsat. 

Avgörande blev huruvida uttalandena var så pass kränkande att en fällande dom var nödvändig 

med hänsyn till skyddet för homosexuella. Victor ansåg att texten på flygbladet var överdriven 

och störande, men att detta inte räckte för en fällande dom eftersom uttalanden inte var 

opåkallat grovt kränkande. Vid bedömningen av om ett uttalande når upp till den gränsen måste 

man beakta principerna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och den 

återhållsamhet som återfinns i svensk rätt i frågor som rör kollektiva enheters goda namn och 

rykte. Med detta menade Victor således att eftersom det inte gjorts gällande att påståendena var 

falska fanns det inte tillräckliga skäl för att anse att en fällande dom var nödvändig för att 

skydda gruppens goda namn och rykte.  

Victors skiljaktiga mening är intressant på flera sätt. Förutom att den är mycket pedagogisk och 

innehåller en utförlig diskussion om Europadomstolens bedömningsgrunder är den även 

relevant eftersom det är här det för första gången tas upp två nya bedömningsgrunder i svensk 

praxis. Den ena är hänvisningen till propositionen om hets mot folkgrupp från 2001 och 

uttalandet att meddelanden som bäst bemöts i en fri debatt inte ska falla in under det straffbara 

området.96 Den andra är att det straffbara området bör reserveras för falska uttalanden som 

framförs i kränkande former. I och med detta kom frågan, som egentligen hör till 

ärekränkningsbrott, huruvida yttranden är att betrakta som faktapåståenden eller värdeomdömen att 
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bli viktig för bedömningen. Utan att gå allt för mycket i förväg kan vi konstatera att Victors 

skiljaktiga mening kom att få stor betydelse för framtida fall. 

4.4 NJA 2007 s 805 I – Bibeltemplet 

4.4.1 Inledning  

L.L. hade administrerat den elektroniska anslagstavlan ”Bibeltemplet”. I en avdelning på 

anslagstavlan fanns delen ”SODOMI”, där man kunde samtala om bibelns syn på 

homosexualitet. L.L. hade både skrivit egna meddelanden som uttryckt missaktning gentemot 

homosexuella och underlåtit att ta bort andras, bland annat Karl-Görans, meddelanden som i 

flera fall var avsevärt grövre. Nedan följer två av Karl-Görans meddelanden. 

”De män som inte uppbådar kraften att avstå från umgänge med andra män de bör straffas med döden genom 

att hängas på pålar på stadens torg. Så räddas de från fortsatt synd samtidigt som andra sodomister tilldelas en 

värdefull varning.” 

”Ju tidigare bögen får möta sin bödel, desto färre blir hans samlade synder och desto bättre hans utsikter inför 

evigheten.” 

Frågan var om L.L. kunde dömas för hets mot folkgrupp, medhjälp till hets mot folkgrupp 

eller för brott mot lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.97 Riksåklagaren 

ansåg att Karl-Görans uttalanden utgjorde hate speech och att de därmed inte erhöll lagens 

skydd.  

4.4.2 HD:s inledande bedömning 

HD inledde med att konstatera att L.L.:s påstådda medhjälp skedde efter att brottet 

fullbordats, och i och med att hets mot folkgrupp inte är ett perdurerande brott kunde L.L. 

inte dömas för medhjälp till hets mot folkgrupp. Frågan var dock om L.L. kunde dömas som 

gärningsman och hållas ansvarig för att Karl-Görands meddelanden fick större spridning än 

vad de annars hade fått. HD konstaterade att det i allmänhet krävs att en gärningsman själv 
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spritt eller medverkat till spridningen av meddelanden, men den uttalade även att det var inte 

uteslutet att underlåtenhet att hindra spridning kunde aktualisera ansvar. HD menade dock att 

L.L. inte intagit sådan ”garantställning”, varken enligt BBS-lagen eller enligt brottsbalken, och 

att han därför inte kunde dömas som gärningsman. 

Avslutningsvis utredde HD huruvida L.L. kunde dömas till ansvar för brott mot BBS-lagen. 

Enligt lagens 5 § skall tillhandahållaren av en elektronisk anslagstavla radera meddelanden och 

förhindra vidare spridning om de uppenbart utgör hets mot folkgrupp. Kravet på uppenbarhet 

tillkom då det inte ansågs rimligt att privatpersoner kunde göra svåra juridiska gränsdraningar.98  

HD hänvisade till de nyligen avgjorda fallen Green och Söderhamn och påpekade att den vid 

tolkningen av brottsbalken ska ta hänsyn till grundläggande fri- och rättigheter, exempelvis 

yttrandefrihetsintresset i regeringsformen 2 kap och artikel 10 Europakonventionen. Av 

rättsfallen framgick även att prövningen skall ske med den fyrstegsmodell som 

Europadomstolen utvecklat i praxis.  

4.4.3 HD:s bedömning utifrån Europakonventionen 

HD konstaterade snabbt att de första tre stegen i fyrstegsmodellen var uppfyllda, och gick över 

till att bedöma huruvida en fällande dom kunde anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 

HD gick igenom riktlinjerna för bedömningen igen, men jämförde även Karl-Görans 

meddelanden med de som spreds i Green och i Söderhamn och konstaterade att meddelandena i 

detta fall var mer kränkande. Utifrån detta kunde det anses uppenbart att meddelandena utgjorde 

hets mot folkgrupp, men det HD påpekade att omständigheterna kring yttrandet även skall 

beaktas vid bedömningen. Karl-Görans inlägg härrörde från texter i Gamla testamentet, och 

HD konstaterade att inläggen inte innehöll falska påståenden om fakta, utan endast 

värdeomdömen som klargjorde Karl-Görans syn på homosexuella och hur lagstiftningen borde 

se ut. Det var inte fråga om hate speech och samtalet hade förts mellan personer som medvetet 

besökt hemsidan. L.L. hade inte raderat meddelandena eftersom han uppfattade dem som en 

del av en teologisk debatt angående Gamla testamentet. HD konstaterade att det i motiven 

framkom att det inte skulle vara straffbart att citera och diskutera religiösa texter och att det i 

Green varit av vikt att predikan hölls på ett bibliskt tema och att själva trosuppfattningens 

                                                           
98 Prop 1997/98:15 s 17. 
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legitimitet inte skulle ifrågasättas. Av motiven framgick även att uttalanden som bäst bemöts i 

en fri debatt inte skall omfattas av straffbudet.99 HD avslutade med att poängtera att Karl-

Görans inlägg objektivt var att anse som hets mot folkgrupp, men att detta mot den angivna 

bakgrunden inte kunde anses uppenbart för L.L. varvid han friades. 

4.4.4 Skiljaktig mening 

I fallet fanns även två skiljaktiga justitieråd som ansåg att Karl-Görans uttalanden var grovt 

kränkande för homosexuella. Minoriteten menade att det inte framgick av inläggen att de 

byggde på Bibeln, utan snarare fick de intrycket av att Karl-Göran predikat en ordning där 

dödsstraff var lämpligt för homosexuella. Jag tolkar det även som att de skiljaktiga ansåg att 

mediet, det vill säga internet, hade en försvårande roll eftersom så många människor kunde ta 

del av meddelandena.  

I mitt tycke är det ytterst anmärkningsvärt att HD ansåg att uttalandena om homosexuella inte 

utgjorde hate speech. Karl-Göran hade förvisso använt sig av Bibelns texter, men han hade lyft 

fram uttalanden och använt dem i syfte att förespråka och rättfärdiga dödsstraff för 

homosexuella. Hur detta inte kan vara att sprida, mana till, främja eller rättfärdiga hat är för 

mig oklart. HD klargör heller inte varför den kom till den slutsatsen. Jag tror att 

omständigheterna i detta fall var lite för lika de i Green för att en fällande dom skulle uppfattas 

som konsekvent. I detta fall rörde det sig om en teologisk debatt utifrån Bibeln på en hemsida 

som man aktivt tvingades söka upp och i ett ämne som bättre bemöttes genom öppen debatt. 

Dessa tre faktorer är sådana som starkt talar för en friande dom. Utifrån dessa omständigheter 

tror jag att HD helt enkelt inte kunde konstatera att yttrandena utgjorde hate speech, för i sådana 

fall hade det varit nästan omöjligt att fria L.L. trots att alla andra omständigheter i fallet gjorde 

en friande dom konsekvent och välavvägd. Österdahl är inne på samma spår och menar att 

HD på grund av den nya praxisen nog hade friat L.L. även utan uppenbarhetsrekvisitet.100 

Intressant i fallet är även att HD för första gången använde sig av doktrinen om 

faktapåståenden och värdeomdömen i syfte att fria L.L.. Hur stor roll doktrinen spelade är 

dock oklart, men intressant att notera att den användes utanför sitt ursprungliga 

                                                           
99 Prop. 2001/02:59 s 36, 41. 
100 Österdahl 2008, s 15-16. 
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användningsområde, vilket var yttranden som utgjorde förtal och ärekränkning. Doktrinen 

återkommer i nästa rättsfall och jag diskuterar dess relevans i avsnitt 4.5.3.  

4.5 NJA 2007 s 805 II – Den Svenske 

4.5.1 Inledning  

Fallet handlade om en hemsida, ”Den Svenske”, som tillhandahölls av Nationalsocialistik 

Front. På hemsidan förekom det två artiklar, ”Konsekvenser av homosexualitetens lov” och 

”Kraftig ökning av zigenare att vänta”. 

I den första artikeln fokuserade åklagaren främst på följande avsnitt: 

”Följaktligen kan konkluderas att de som anser frivillighetsargumentet vara acceptabelt för en positiv 

inställning till bejakandet av homosexualitet rent logiskt även nödvändigtvis måste bejaka pedofili, incest, 

nekrofili och tidelag. Att de ställer sig negativa till sexuellt tvång förändrar inte situationen då de i regel inte 

anser homosexuellt tvång acceptabelt, liksom heterosexuella i regel inte anser heterosexuellt tvång vara 

acceptabelt. 

Argumentet att homosexualitet skall accepteras eftersom könet på vem man älskar är irrelevant invalidiseras 

då homosexualitet inte har med kärlek att skaffa, och frivillighetsargumentet kan enbart accepteras av dem som 

även accepterar bejakandet av pedofili, incest, nekrofili och tidelag. Här framförs inte de intuitivt självklara 

skälen till varför dessa sexuellt morbida läggningar ej bör bejakas, men ingen kan följaktligen förespråka 

bejakandet av den lika perversa homosexuella morbiditeten utan att även acceptera dessa utifrån 

frivillighetsargumentet. I sin förkastliga hedonism och logiska följdvidrighet inser få pro- homosexuella detta, 

men de kan omöjligen vinna en objektiv argumentation härom. Som så ofta med avseende på dagens 

trendriktiga Politiska Korrekthet är det enbart dogmatismen, aldrig det rationella, som styr kvasiargumentens 

tankevärld.” 
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I den andra artikeln fokuserade åklagaren främst på följande avsnitt: 

”I Bonniers Konversationslexikon står följande att läsa om zigenare: 

Z. äro av medellängd och ha vanligen brungul eller olivfärgad hudfärg, svart, strävt hår och mörkbruna ögon. 

Deras skönhet, som i allmänhet är av mycket flyktig art, har starkt överdrivits. Z. visa en utpräglad 

parasitkaraktär och en naturlig obenägenhet för hårt eller regelbundet arbete. Försörjningen har huvudsakligen 

vilat på kvinnorna. Z:s främsta förvärvsgrenar äro stöld, tiggeri samt spådoms- och trolldomskonster. Männen 

äro smeder, kopparslagare och förtennare eller ägna sig åt hästhandel och hästbyte. De flesta leva i små 

kringflackande följen, bestående av några besläktade familjer under ledning av en hövding. Hästvagnen har i 

nyare tid ofta ersatts av bilen. Z. ha en medfödd musikalisk och rytmisk begåvning. De äro vanligen ej läs- eller 

skrivkunniga.” 

Frågan var om G.J. som ansvarig utgivare kunde dömas för hets mot folkgrupp. 

4.5.2 Bedömningen i HD 

HD pekade på att det nyligen avgjorts två mål (Green och Söderhamn) som tog sikte på brottet 

hets mot folkgrupp, men att dessa mål avgjordes utifrån brottsbalken och att det på grund av 

det använda mediet nu var fråga om en tillämpning av yttrandefrihetsgrundlagen. Det 

konstaterades att de grundläggande förutsättningarna i brottsbalken och 

yttrandefrihetsgrundlagen var desamma, men att domstolen vid tillämpningen den senare har 

att beakta den så kallade instruktionen i 1 kap 5 § som anger att yttrandefriheten är grundvalen 

för ett fritt samhällsskick och att syftet ska beaktas mer än framställningssättet. 

Vad gällde den första artikeln uttalade HD att det var fråga om ett politiskt budskap om att 

homosexualitet inte kunde accepteras. Uttalandet ”den lika perversa sexuella morbiditeten”  

som refererade till pedofili, incest, nekrofili och tidelag var det enda som kunde anses utgöra 

hets mot folkgrupp. Artikeln innehöll inga hot mot homosexuella och kunde varken anses 

utgöra hate speech eller innehålla falska påståenden om fakta. Hemsidan nåddes även endast av 

personer som aktivt sökte upp den, varför spridningen inte var särskilt stor. I och med detta 

ansåg HD inte att det fanns tillräckliga skäl för en fällande dom, speciellt inte med beaktande 

av det förstärkta skydd hemsidan åtnjöt enligt yttrandefrihetsgrundlagen. 
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HD menade att även den andra artikeln var ett inlägg i den allmänna debatten och tog sikte på 

följderna av EU: s östutvidgning, bland annat så kallad ”social turism”. Denna artikel innehöll 

inte heller hot eller hate speech. HD konstaterade dock att citatet var missaktande mot romer och 

opåkallat i ett debattinlägg, men att det framgick att det var ett citat från en äldre text. Inte 

heller denna artikel hade fått någon större spridning och med hänsyn till det förstärkta skyddet 

för hemsidan fanns inte heller här skäl för fällande dom. 

I mitt tycke är detta avslutande rättsfall inte särskilt kontroversiellt, utan det befäster den praxis 

som etablerats. De yttranden som framfördes här var inte i närheten av så kränkande som 

yttrandena i Green eller i Bibeltemplet. Ej heller var det fråga om en sådan speciell situation som i 

Söderhamn motiverade en fällande dom. Med hänsyn till den utveckling som skett i praxis 

genom Green, Söderhamn och Bibeltemplet så var det rimligt och konsekvent att fria i detta fall.  

4.5.3 Skiljaktig mening 

HD var dock oenig även i detta fall och samma justitieråd som var skiljaktiga i ”Bibeltemplet” var 

skiljaktiga även i detta fall. De skiljaktiga fokuserade på ett fall från Europadomstolen, Otto 

Preminger Institut v. Austria, i vilket domstolen uttalade att den utnyttjar yttrandefriheten även 

har ansvar, bland annat att undvika omotiverat kränkande uttalanden. Rättsfallet från 

Europadomstolen är speciellt eftersom det rörde sig om en uttalat religiös kontext. Som jag 

tidigare nämnt är jag tveksam till huruvida samma hänsyn kan tas i den politiska debatten eller i 

debatter av allmänt intresse. Ger man sig in i de debatterna får man nog tåla att bli utsatt för ett 

eller annat kränkande uttalande, och i mitt tycke bör inte Otto Preminger ha någon desto större 

relevans utanför det religiösa området.101 

De skiljaktiga jämförde även nuvarande fall med Söderhamn och pekade på att uttalandena i 

artikeln om homosexuella inte var mindre kränkande än vad flygbladen i det fallet hade varit. 

Artikeln om romer ansågs även utgöra faktapåståenden som publicerats endast i syfte att sprida 

missaktning för gruppen och därför var straffvärda. I detta kan jag hålla med, artikeln utgör i 

mitt tycke tydliga faktapåståenden eftersom den beskriver zigenare än på det ena och än på det 

andra sättet. Jag uppfattar dock inte att doktrinen om faktapåståenden och värdeomdömen 

innebär att faktapåståenden utan grund automatiskt ska bestraffas. Min tolkning är snarare att 

                                                           
101 Se även Österdahl 2008, s 8-9. 
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staten kan kräva att man ska kunna visa bevis eller någon form av skälig grund för sitt 

påstående om det anses nödvändigt. Här är minoriteten ute på hal is eftersom den i princip 

kräver att den tilltalade ska framföra bevis för att zigenare besitter vissa framställda egenskaper. 

Med tanke på de yttranden som gjordes om gruppen i detta fall kunde det knappast anses 

önskvärt att bevisning i frågan framfördes. Att doktrinen fortfarande lever visar ett nyligen 

avgjort fall från Blekinge tingsrätt där jag anser att domstolen gjorde ett ordentligt snedsteg 

genom att i princip uppmana hetsande individer till att underbygga rasistiska påståenden med 

vetenskap.102  Hur sådan vetenskap ser ut vet vi alltför väl för att inte vilja återse den. Jag tror 

att domstolarna befinner sig på ett sluttande plan om de fortsätter att tillämpa doktrinen om 

faktapåståenden och värdeomdömen i fråga om hetsande yttranden. Det är varken rimligt, 

önskvärt eller smakfullt att framföra bevisning för att hetsande yttranden är sanna eller att det 

finns skälig grund för dem. Alternativet är att konstatera att hetsande yttranden alltid utgör 

värdeomdömen som inte kan bevisas, men i sådana fall försvinner hela poängen med 

doktrinen. I detta fall blir det i mitt tycke tydligt hur malplacerad doktrinen om 

faktapåståenden och värdeomdömen är i fråga om hetsande och nedsättande yttranden.  

4.6 Sammanfattning 

Detta kapitel behandlade tillämpningen av straffstadgandet hets mot folkgrupp i Åke Green-

fallet och i tre efterföljande HD-fallen Söderhamn, Bibeltemplet och Den Svenske. Green var det 

första fallet angående hets mot folkgrupp som avgjordes utifrån Europakonventionens 

bestämmelser om yttrandefrihet. Green har därmed kommit att bli något av en måttstock för 

alla efterföljande fall. Att Europadomstolens bedömningsgrunder slagit igenom i svensk praxis 

är tydligt, och i varje rättsfall med början i Green går domstolarna igenom de riktlinjer som 

gäller enligt Europakonventionen. 

I Green var det fråga om en pastor som under predikan gjorde nedsättande yttranden om 

homosexuella. HD menade att Greens uttalanden inte var mycket mer nedsättande än vad 

Bibelns texter var och att han hade gjort sina uttalanden över ett bibliskt tema i en predikan 

inför sin församling. Green friades enhälligt. 

                                                           
102 Se Blekinge Tingsrätt, dom B 366-14. 
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I Söderhamn var det fråga om nynazister som klistrat upp nedsättande flygblad på elevskåpen i 

skolan. HD ansåg att det var graverande att utdelningen skett i en skola och att eleverna själva 

inte hade kunnat välja om de ville ta del av flygbladen. Vidare hade syftet med utdelningen 

kunnat uppnås på ett icke-kränkande sätt. En oenig HD fällde ungdomarna, och senare gav 

Europadomstolen Sverige rätt. 

I Bibeltemplet var det fråga om det kunde vara fråga om brott att som administratör inte radera 

andras nedsättande yttranden på ett internetforum. HD påpekade att inläggen härrörde från 

texter i Gamla Testamentet och att de inte utgjorde påståenden om fakta utan det var endast 

fråga om värdeomdömen. Forumet hade endast besökts av intresserade personer och i 

motiven framkom även att uttalanden som bäst bemöttes i en fri debatt inte skulle omfattas av 

straffbudet. Trots att yttrandena var ytterst kränkande och det förekom dödshot mot gruppen 

homosexuella friades den åtalade, eftersom det för honom inte var uppenbart att yttrandena 

utgjorde hets mot folkgrupp. 

I Den Svenske var det fråga om en hemsida på vilken det förekom två artiklar med nedsättande 

yttranden gentemot homosexuella och romer. HD konstaterade att ingen av artiklarna innehöll 

hot och att båda artiklarna var del av en debatt i frågor av allmänt intresse. HD konstaterade 

även att hemsidan erhöll förstärkt skydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen och meddelade 

friande dom. 

Söderhamn var det enda fall där det blev fällande dom, och detta trots att uttalandena i de andra 

fallen ofta var mycket grövre. Frågan uppstår därmed hur man ska systematisera 

rättsfallsserien. Bull menar att man kan tolka rättsfallen på två sätt. Antingen är Söderhamn en 

anomali i en allt mer liberal rättsutveckling och i så fall har HD ändrat rättsläget på ett radikalt 

sätt. Alternativet är att Söderhamn utgör normalfallet och att de andra fallen, främst Green och 

Bibeltemplet, bedömdes annorlunda på grund av religionens betydelse. Om så är fallet är 

rättsläget oförändrat.103 Jag tror att Bull har rätt när han menar att HD ändrat praxis och blivit 

allt mer liberal i förhållande till yttrandefriheten.104 Hur det egentligen ligger till kan vi dock 

bara spekulera i tills HD får anledning att återkomma i frågan. Huruvida rättsläget är radikalt 

förändrat vet vi alltså inte förrän HD avgör ytterligare ett eller två fall, och helst med andra 

                                                           
103 Bull 2006, s 537 - 538.  
104 Denna syn delas även av Inger Österdahl, se Österdahl 2008, s 20.  
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skyddsgrupper än homosexuella. Det vore intressant att se om samma liberala syn på 

yttrandefriheten gör sig gällande om det är till exempel gruppen invandrare som hetsas och 

dödshotas. Jag är inte helt säker på att så är fallet. 
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5. Sammanfattande slutsatser 

5.1 Allmänt 

Syftet med denna var uppsats är att utreda vilken effekt inkorporeringen av 

Europakonventionen har haft för tillämpningen av straffstadgandet hets mot folkgrupp i 

Sverige. Efter att ha gått igenom motiv, praxis och litteratur på området går det att dra vissa 

slutsatser. 

5.2 Lagstiftarens intentioner på väg att gå om intet 

Av motiven framgår det tydligt att det främsta syftet med hetslagstiftningen är att stävja 

främlingsfientliga, främst rasistiska och nazistiska, uttryck i samhället.105 Gruppen 

homosexuella fick exempelvis rättsliga skydd först efter att det konstaterats att gruppen ofta 

blev föremål för nazistisk propaganda.106 Med tanke på det uttalade syftet är det intressant att 

notera att rättsläget under 2000-talet verkar gå åt motsatt håll.  Bull har uttryckt det så att 

domstolarna är på kollisionskurs med lagstiftarens intentioner.107 Jag tycker Bull har en poäng, 

men jag skulle snarare uttrycka det som att lagstiftaren genom ambivalenta och oklara 

motivuttalanden är på kollisionskurs med sig själv. Motiven till hetslagstiftningen präglas av en 

sällan skådad ambivalens mellan att å ena sidan bekämpa främlingsfientlighet, och å andra 

sidan upprätthålla den svenska traditionen med vidsträckt yttrandefrihet. Det för 

hetslagstiftningen centrala begreppet missaktning är ett bra exempel på problemet. Av motiven 

till 1970 års reform är det i mitt tycke oklart vad som ska utgöra missaktning, och alla som 

uttalade sig i frågan hade lite olika syn på saken.108 Så fortsatte det varje gång begreppet kom 

upp igen.109  

 

                                                           
105 Se till exempel NJA II 1970. 
106 Se prop. 2001/2002:59, s 31-33. 
107

 Thomas Bull, ”Sicksackmönster och spegelbilder”, 2009, s 531. 
108 Se exempelvis Departementschefens, Lagrådets och Lagutskottets yttranden i frågan i NJA II 1970 s 535 och 1 
LU 1970:41. 
109 Se exempelvis JuU 1981/82:41 s 7, NJA II 1982 s 143-146 och Prop. 2001/2002:59 s 21-22. 
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På grund av lagstiftarens ambivalens tvingades domstolarna att välja vilken linje de skulle gå på 

och Departementschefens uttalande från 1970 angående det straffbara området blev det 

dominerande: 

”meddelanden som var nedsättande eller förnedrande för t ex viss folkgrupp och som får anses överskrida 

gränserna för en saklig och vederhäftig diskussion om frågor beträffande folkgruppen”.110 

Det är tydligt att domstolarna, i alla fall i praktiken, innan 2003 koncentrerade sig på den mer 

repressiva delen av uttalandet. Med anledning av uttalandet ställde jag en retorisk fråga tidigare 

i uppsatsen, huruvida det finns något som kan betecknas som nedsättande men sakliga 

påståenden. Fram tills 2003 kom inget sådant rättsfall upp – antingen var ett meddelande 

sakligt eller så var det nedsättande. 2003 markerar dock en förändring när gruppen 

homosexuella lades till som skyddskategori. I motiven uttalades då att: 

”sådana påståenden som bäst bemöts eller tillrättaläggs i en fri och öppen debatt inte bör omfattas av 

kriminaliseringen.”111 

De rättsfall som behandlades efter reformen 2003 har till skillnad från de som kom före 

reformen byggt frikännande domar på just detta uttalande istället för Departementschefens 

från 1970.112 Jag tror inte att lagstiftaren år 2003 insåg vidden av uttalandet och vilken betydelse 

det skulle få. Möjligen gjordes uttalandet endast i syfte att lugna de kristna samfund som 

uttryckt oro för att gruppen homosexuella skulle bli skyddade av lagen. Jag tror inte att syftet 

med uttalandet var att det skulle lägga grunden för ett flertal frikännande domar på området. I 

mitt tycke är emellertid denna kursändring i fråga om vilket motivuttalande som ska väga 

tyngst mycket välkommen. För det första säger den nya linjen inte emot sig själv, och för det 

andra anser jag det vara en förlegad syn på yttrandefrihet att bestraffa yttranden som enbart är 

nedsättande för någon. Om domstolarna i varje enskilt fall skulle följa de repressiva 

intentionerna med lagstiftningen skulle det inte dröja länge innan lagstiftaren hamnade på 

kollisionskurs även med Europakonventionen, och det vore inte positivt för någon. I ljuset av 

denna utveckling ska det bli ytterst intressant att se hur den nyligen tillsatta utredning som tar 

                                                           
110 NJA II s 1970 s 523. 
111 Prop. 2001/2002:59 s 36. 
112 Se Dag Victors skiljaktiga mening i Söderhamn som sedan blev majoritetsuppfattning i Bibeltemplet och Den 
Svenske. 
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sig an frågan om hets mot transsexuella bemöter problemet med svårigheterna att få 

genomslag för politiska intentioner i praxis. Mycket önskvärt vore det även om de svenska 

avgörandena från HD som kommit under 2000-talet kunde klargöras och sättas in i ett större 

perspektiv. Förhoppningsvis kunde även rättsfallens kompabilitet med Europadomstolens 

praxis klargöras. 

5.3 Rättsläget är oklart  

Europakonventionens inträde i svensk rätt innebar att det tillkom delvis nya 

bedömningsgrunder för brottet hets mot folkgrupp. Tidigare hade domstolarna endast 

meddelanderekvisitet, spridningsrekvisitet, missaktningsrekvisitet och en uppräkning av de 

skyddade grupperna att ta hänsyn till. Dessa hänsyn finns kvar idag eftersom de utgör 

rekvisiten för brottet, men domstolarna ska nu även ta hänsyn till andra faktorer vid 

bedömningen om någon gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. 

Inledningsvis har det uttalats att uttalandena ska bedömas i sitt sammanhang och 

utgångspunkten bör vara hur den som mottar uttalandet uppfattar det. Uttalandena ska alltså 

inte genomgå någon djupare textgranskning, utan de ska bedömas utifrån innehållet de 

omedelbart förmedlar. Enligt den fyrstegsmodell som används vid bedömningen brukar den 

avgörande frågan vara huruvida begränsningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle och 

huruvida den är proportionerlig. Vidare är utrymmet att begränsa yttrandefriheten i frågor av 

allmänt intresse särskilt begränsat. Det krävs heller inte att uttalandena når upp till nivån för 

hate speech. Vid bedömningen använder sig domstolarna av de konkreta omständigheterna i 

fallet och centralt för bedömningen är innehållet och syftet med yttrandet, vem som sprider 

yttrandet och till vem det sprids och kontexten runt spridningen. 

Av ovanstående beskrivning kunde man argumentera för att rättsläget är klart eftersom 

bedömningsgrunderna är tydliga. Jag vill dock hävda motsatsen. Om något har rättsläget blivit 

mycket oklarare sedan domstolarna börjat göra bedömningar utifrån Europakonventionen. En 

genomgång av praxis från Europadomstolen ger i mitt tycke en splittrad bild. 

Europadomstolen har ett kasuistiskt förhållningssätt till rättighetsbegränsningar, vilket gör det 

svårt att annat än i mycket allmänna termer förklara vad som egentligen är konventionsenligt. 

Å ena sidan verkar alla typer av direkta uppmaningar till våld eller diskriminering inte vara 
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skyddade av konventionen, men å andra sidan behöver man inte röra sig långt ifrån dessa 

direkta uppmaningar för att komma till ett område där man erhåller konventionsskydd. Även 

om förutsebarheten i viss mån brister är systemet sannolikt det enda gångbara eftersom det i 

ett så kulturellt och politiskt diversifierat klimat som Europa är knappast går att ställa upp 

regler som med knivskarp precision avgränsar det straffbara området.  

Vid en analys huruvida en viss rättighetsinskränkning, till exempel av yttrandefriheten, är i 

enlighet med konventionens bestämmelser är det alltså svårt att med säkerhet säga vad utfallet 

blir. Läget blir inte klarare av att det inom HD verkar finnas djup oenighet i frågan.113 Att 

förutsebarheten i viss mån brister brukar betyda att lagen eller tillämpningen utsätts för kritik. 

Jag är dock inte benägen att kritisera varken lagen eller tillämpningen i detta avseende, 

eftersom det till och med kan vara eftersträvansvärt att en lag till viss del är oförutsebar. Att 

Europadomstolen, och i förlängningen de svenska domstolarna, noggrant bedömer och 

värderar varje enskilt fall för sig är i mitt tycke något eftersträvansvärt. Förutsebarheten kanske 

blir sämre, men jag tror ändå att man vinner på att erkänna att olika situationer förtjänar att 

behandlas olika. Samtidigt skärps även kraven på domstolarna, vilket förhoppningsvis leder till 

att vi slipper de slentrianmässiga domskäl som dominerade svensk praxis under 1990-talet. 

5.4 Hate Speech – ett moment 22 för domstolarna? 

I ett tidigare avsnitt redogjorde jag för vilka yttranden Europadomstolen ansett vara hate speech, 

det vill säga yttranden som sprider, hetsar, främjar eller rättfärdigar hat. Europadomstolen har 

alltså utvecklat praxis för vilka yttranden som når upp till ribban, men jag vill påstå att det i en 

svensk kontext är ytterst oklart vad hate speech innebär.  

I Green uttalade HD att det var klart att det inte var fråga om sådana hatfulla uttalanden som 

brukar kallas hate speech. HD förklarar inte riktigt varför den ansåg det, utan påpekade endast att 

Greens uttalanden låg rätt nära Bibelns texter och varken uppmuntrade till eller rättfärdigade 

hat. Jag tycker HD:s resonemang är märkligt, eftersom yttrandet att homosexuella var en 

cancersvulst på samhällskroppen rimligtvis både sprider och rättfärdigar hat gentemot 

homosexuella. Att Green uttalade sig på detta sätt inför sin församling borde, om något, anses 

vara graverande eftersom han agerade som församlingens ledare varigenom hatet både 

                                                           
113 Se exempelvis Söderhamn, Bibeltemplet och Den Svenske. 
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rättfärdigades och spreds. Eftersom Green var det första fallet i vilket HD diskuterade hate speech 

hade det inför framtiden varit önskvärt med lite mer vägledning än vad som nu gavs. 

I Söderhamn, som var nästa fall upp till HD, hade det delats ut flygblad i vilka homosexualitet 

kritiserades i starka ordalag. I fallet gjordes det dock över huvud taget ingen bedömning i 

någon instans huruvida uttalandena som förknippade homosexualitet med HIV/AIDS och 

pedofili kunde anses främja eller rättfärdiga hat. De enda gångerna hate speech nämndes var i 

hovrättens domskäl när den konstaterade att Europadomstolen ansett att det kan vara 

nödvändigt att bestraffa hate speech och i Justitieråd Victors skiljaktiga mening när han uttalade 

att det inte krävs att uttalanden når upp till nivån för hate speech för att man ska kunna dömas 

till ansvar. I övrigt finns ingen vägledning att få.  

Finns någon vägledning i NJA 2007 s 805 I&II då? I det första fallet, Bibeltemplet, påpekade 

hovrätten riktigt att HD tidigare inte nämnt några exempel på vad som skulle kunna utgöra 

hate speech. Hovrätten dristade sig dock till en egen bedömning i frågan och slog fast att dessa 

yttranden var att betrakta som hate speech: 

”De män som inte uppbådar kraften att avstå från umgänge med andra män de bör straffas med döden genom 

att hängas på pålar på stadens torg. Så räddas de från fortsatt synd samtidigt som andra sodomister tilldelas en 

värdefull varning.” 

”Ju tidigare bögen får möta sin bödel, desto färre blir hans samlade synder och desto bättre hans utsikter inför 

evigheten.” 

När fallet gick upp till HD berördes dock inte frågan huruvida uttalandet utgjorde hate speech, 

och HD friade som bekant den åtalade från anklagelserna på grund av uppenbarhetskravet i 

BBS-lagen. I det andra fallet, Den Svenske, uttalade HD att det inte var fråga om hate speech 

eftersom yttrandena inte ansågs uppmuntra till hat eller våld mot homosexuella. HD uttalade 

endast att artikeln inte innehöll hot och, med referens till Green, inte kunde anses utgöra hate-

speech. 

Efter att Europakonventionen började tillämpas i svensk rätt i fråga om hets mot folkgrupp 

har fyra fall kommit upp till HD och i inget av de fallen har hate speech konstaterats vara för 

handen. Det är i mitt tycke mycket märkligt att HD i de refererade rättsfallen antingen inte tar 
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upp begreppet hate speech eller så enkelt avfärdar uttalandena som att inte nå upp till nivån för 

hate speech. Märkligt är det också att Green med sin ytterst oklara redogörelse för vad hate speech  

innebär får tjäna som måttstock och referenspunkt. Jag uppfattar det som att domstolarna i 

viss mån använt resonemanget angående hate speech som fördes i Green som en orsak att inte gå 

in på bedömningen, vilket i mitt tycke är problematiskt. När HD i Green utan desto mer 

ingående bedömning konstaterade att yttrandena inte utgjorde hate speech gjorde man alla en 

riktig björntjänst. Mitt intryck är att de efterföljande fallen resonerar så här: ”Om inte ens pastor 

Green gjorde sig skyldig till hate speech, hur skulle det kunna vara det i detta fall?” Med en sådan 

tankegång är det inte konstigt att domstolarna konstaterar att det inte är fråga om hate speech 

utan en vidare bedömning i frågan. 

Österdahl ifrågasätter poängen med att i svensk rätt laborera med ett sådant oklart begrepp 

som hate speech.114 Jag håller till viss del med Österdahl i denna fråga.  I mitt tycke är dock  

begreppet som sådant inte särskilt problematiskt, men det krävs att domstolarna tar det på 

allvar och gör ingående bedömningar. I mitt tycke är det tydligt att den legala definitionen 

håller, det vill säga, Europadomstolen har i allmänhet varit noga med att inte ge yttranden som 

sprider, manar till, främjar eller rättfärdigar hat konventionsskydd. Definitionen är i mitt tycke 

mycket användbar eftersom den inte behöver tolkas och utvecklas särskilt mycket utan den kan 

tillämpas som den är. Detta innebär att svenska domstolar i mycket större utsträckning än idag 

kan ta mod till och konstatera att hate speech faktiskt föreligger. Europakonventionens ribba för 

att nå upp till hate speech är i mitt tycke inte särskilt hög, och speciellt inte så höga som HD vill 

få den att vara. Det förefaller dock som att hate speech, istället för att bli en reell 

bedömningsgrund, endast blivit ett abstrakt begrepp som domstolarna nämner i förbifarten 

utan att egentligen bry sig desto mer om. När domstolarna så tydligt tar avstånd från att göra 

en bedömning gentemot ett så centralt begrepp i Europadomstolens praxis uppstår frågan 

varför man över huvud taget nämner begreppet i domskälen.  

Europadomstolens praxis angående hate speech kan i min mening även förstås som att det 

dessutom ibland kan vara nödvändigt att fälla någon till ansvar för hatiska yttranden. 

Konventionen tillåter  alltså inte bara att någon fälls, utan den till och med kräver det. Denna 

tanke rimmar i mitt tycke väl med principen som framkommer i artikel 17 om att man inte kan 

                                                           
114 Österdahl 2008, s 21. 
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använda exempelvis yttrandefriheten till att förminska någon annans rättigheter. Det vill säga, 

när det är fråga om hate speech så tillåter Europakonventionen alltid fällande domar, men vid 

tillräckligt graverande omständigheter till och med kräver den det.  

5.5 Hade James Madison rätt? 

Madison var, som de flesta andra intellektuella amerikaner vid 1800-talets början, motståndare 

mot all form av statlig inblandning i människors liv. Det är mer än troligt att han och hans 

gelikar hade ansett att den svenska hetslagstiftningen var ett oproportionerligt intrång i 

enskildas rätt att utrycka åsikter som majoriteten ansåg förargliga. Även om 

Europakonventionen och de nya bedömningsgrunderna den förde med sig på många sätt 

bidrog till ett oklart rättsläge verkar det dock som att den praxis som fastslogs i mitten på 

1990-talet fortfarande är gällande rätt. Det är alltså fortfarande otillåtet att måla hakkors115, 

göra Hitlerhälsning116 och skrika ”Sieg Heil”.117 Det verkar som att lagstiftarens intentioner på 

åtminstone detta område fortfarande följs och att HD i sina domskäl under 2000-talet såg till 

att inte omkullkasta hela den svenska hetspraxisen. 

Jag frågar mig dock hur ändamålsenligt det är att fortsätta på den inslagna vägen. Justitieråd 

Gregow skrev i sin skiljaktiga mening i NJA 1996 s 577 att kriminaliseringen av bärandet av 

symboler är att dra ut det straffbara området väldigt långt. Och som Helene Lööw skriver, hets 

mot folkgrupp är ett utpräglat ungdomsbrott som främst tar sikte på dem som på ett eller 

annat sätt visar sympati för nazism. Den vanligaste handlingen att fällas för är att ropa ”Sieg 

Heil” och den vanligaste symbolen att fällas för är bärandet av hakkors.118 Kampen mot rasism 

och nazism förs alltså i stort mot unga personer som är klantiga nog att bete sig illa offentligt. 

Att tro att sådana brott försvinner i samhället enbart på den grunden att det är kriminaliserat 

upplever jag som naivt. 

Jag tror inte att det är ynglingen som i affekt målar ett hakkors på väggen som hotar samhället. 

Det är knappast heller fyllot inne på Systembolaget som nekades köpa sprit eller den dåliga 

                                                           
115 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom B 1053-14. 
116 Hovrätten för Västra Sverige, dom B 4908-13. 
117 Hovrätten för Västra Sverige, dom B 4709-13. 
118 Lööw 2001, s 26, 30-31. Statistiken är något ålderstigen, och den kan således ha ändrat åt något håll idag. 
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förloraren i badminton.119 Det som tidigare var en bestämmelse som avsåg träffa den som 

hetsade, det vill säga hotade minoriteter eller eggade upp folkmassorna, har mest kommit att bli 

ett brott mot gott uppförande. Det är kanske inget fel med det, men man bör inte låta sig luras 

och tro att hets mot folkgrupp gör något mer än att fungera som en skarp tillsägelse till dem 

som bryter mot god ton. Bull menar att vi bör smaka på begreppet avkriminalisering.120 Smaka 

kan man, men oberoende om man kommer fram till att det smakar sött eller surt kommer man 

inte ifrån att brottet hets mot folkgrupp i dagens samhälle i allt större utsträckning mist sin 

ursprungliga funktion och i kampen mot främlingsfientlighet blivit allt mer symboliskt.  

5.6 Avslutning 

HD har i och med Green, Bibeltemplet och Den Svenske lagt ribban högt i fråga om vilka yttranden 

som är straffbara. Detta gäller i alla fall i fråga om hets mot homosexuella. Jag ser i alla fall två 

tydliga orsaker till denna utveckling. För det första, Europakonventionen kom in i svensk 

praxis och bidrog med nya bedömningsgrunder som gjorde det lättare att fria de som använde 

sin yttrandefrihet. För det andra, reformen 2001 fick större betydelse än vad lagstiftaren anade 

eller avsåg. Det är intressant hur motivuttalandet att yttranden som bäst bemöts i en öppen 

debatt inte ska kriminaliseras har kommit att bli centralt för domstolarnas bedömning. Det är 

nästan som att det inte spelar någon roll vad någon sagt så länge man kan hävda att det är 

bättre att bemöta yttrandet i en saklig debatt än att bestraffa det. Med handen på hjärtat, de 

allra flesta yttranden möts väl bättre i en saklig debatt? Europakonventionen påverkade alltså 

svensk rätt i stor utsträckning, men utifrån praxis upplever jag att den enskilt största faktorn 

var motivuttalandet från 2001. Av senare praxis där homosexuella varit föremål för hets 

förefaller motivuttalandet ofta  vara det som får pendeln att svänga över och som tippar fallen i 

friande riktning. Men hur bör vi se på uttalandet egentligen – har det verkligen bäring i alla 

situationer? Av motiven verkar det som att uttalandet tillkom som ett svar på frikyrkornas oro 

för att de inte längre skulle få predika som de ville. Enligt min mening är det högst oklart om 

strävan efter ett liberalt debattklimat även gör sig gällande när det kommer till bedömningar 

angående andra skyddsgrupper, till exempel judar, romer och invandrare. Fram till att HD 

avgör frågan får vi nog leva i ovisshet. 

                                                           
119 Se ovannämnda hovrättsdomar. 
120 Bull 2009, s 544. 
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