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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

En våg av brott med rasistiska och främlingsfientliga inslag under 1980-talet ledde till 

att samhället och rättsväsendet i allt större utsträckning uppmärksammade vad som idag 

samlats under begreppet hatbrott. Trots att brott med hat- och hetskaraktär redan 

förekom, var det först vid denna tidpunkt som ett intresse för motivet bakom brotten 

väcktes. Denna typ av brott har gemensamt att motivet för brottet är att kränka personer 

eller grupper i samhället på grund av en viss grupptillhörighet, där hatmotivet speglas 

av en tanke om att de är olika, mindre värda och inte hemmahörande i samhället. 

Brotten karakteriseras av att grupperna oftast är i minoritet och redan utsatta på olika 

sätt. Situationer där hetspropaganda riktas mot grupper i samhället och där brott 

föregåtts av hatmotiv sker fortfarande dagligen och är ständigt närvarande i media och 

runtom oss i vardagen. Inför och efter valet i Sverige den 14 september 2014 har 

åsiktsyttringarna från alla håll inte låtit vänta på sig då de senaste årens framfart av 

högerextrema partier och organisationer har resulterat i en intensiv samhällsdebatt. 

Debatten om hat- och hetsbrott måste även förstås ur ett globalt perspektiv som en del 

av de stora internationella konflikter och kritiska lägen som finns och pågår just nu i 

världen. 

Samtidigt som hat- och hetslagstiftningen anses ha en mycket viktig funktion som 

skydd för demokratiska grundprinciper om mänskliga rättigheter, har den alltsedan hets 

mot folkgrupp kriminaliserades år 1948 fått utstå en hel del kritik. I samband med att en 

utredning nyligen tillsattes för att undersöka behovet av ett utökat skydd för 

transpersoner,
1
 har röster höjts om att lagstiftningsförfarandet tenderar att bli alltför 

godtyckligt i brist på enhetliga riktlinjer eller kriterier avseende vilka grupper som bör 

åtnjuta skydd. Lagstiftningens utformning och konstruktion medför att skyddet mot 

kränkningar av hat- och hetskaraktär i praktiken endast omfattar de grupper som 

inbegrips genom en uttrycklig uppräkning i lagstiftningen. Nuvarande reglering rymmer 

således inte alla situationer av hetspropaganda och brott som föranletts av hatmotiv. 

Lagstiftningens konstruktion som en uppräkning av grupper leder som en följd därav till 

att det uppstår situationer som helt faller utanför lagstiftningen. Ett exempel som visar 

                                                           
1
 Dir 2014:115. 
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detta problem är ett nyligen avgjort mål i Göteborgs tingsrätt
2
 som dömde en man för 

ofredande då han hällt vatten på en romsk tiggare, men som inte utgjorde grund för 

skärpning av straffvärdet enligt hatbrottsregleringen då det inte gick att fastställa att 

hatmotivet föranleddes av hennes nationalitet eller etniska ursprung såsom rom. 

Tingsrätten anförde att det fanns flera tänkbara alternativa skäl till agerandet som inte 

inkluderar ett sådant motiv som åklagaren gjort gällande, t ex att kvinnan tiggde.
3
 Det 

finns i och med detta ett flertal aspekter som rättfärdigar frågan om huruvida 

lagstiftningens konstruktion motsvarar dagens behov av skydd mot kränkningar av hat- 

och hetskaraktär. 

 

1.2 Syfte och metod 

Uppsatsens övergripande syfte är att analysera hat- och hetslagstiftningens konstruktion 

avseende gruppers erhållande av skydd, och då främst att pröva om konstruktionen 

motsvarar och omfattar det som idag anses vara straffvärt i kränkningar av hat- och 

hetskaraktär, samt visa vilka luckor som därigenom uppstår. För att uppnå syftet skall 

jag undersöka hat- och hetslagstiftningens skyddsintressen och kriminaliseringens 

omfattning, för att sedan utreda straffvärdheten i kränkningar och analysera omfatt-

ningen av skyddet i lagstiftningen. Syftet inbegriper även att slutligen diskutera vissa 

överväganden för lagändringar som vore motiverade och önskvärda för att tillgodose 

skyddsbehovet. 

Som metod vid författandet av uppsatsen har en traditionell rättsdogmatisk metod 

använts, innebärande att sedvanliga rättskällor som lagstiftning, förarbeten, rättspraxis 

och juridisk doktrin har använts. Som en naturlig följd av uppsatsens syftesformulering 

har lagstiftning och dess förarbeten spelat en betydande roll och därmed utgjort det 

grundläggande ramverket för uppsatsen. Då uppsatsens övergripande mål tar sikte på 

om hat- och hetslagstiftningen motsvarar behovet av skydd mot kränkningar av hat- och 

hetskaraktär, har en genomgång av äldre lagstiftning och dess förarbeten gjorts för att 

klarlägga dess skyddsintressen och det straffvärda i de kriminaliserade gärningarna. 

Förarbetena har sedan använts som grund för att dels visa rättsutvecklingen på området 

och dels jämföra med vilka situationer som idag inte omfattas. Gällande rätt enligt 

                                                           
2
 Göteborgs tingsrätt, mål nr B 6609-14. 

3
 A st. 
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lagstiftningens nuvarande utformning har av förklarliga skäl fått stor betydelse i dis-

kussionen om omfattningen av lagstiftningens skydd. 

En del rättspraxis behandlas i uppsatsen för att exemplifiera gällande rätt samt vissa 

därav uppkomna situationer, men har överlag getts ett begränsat utrymme. Detta beror 

på att uppsatsen avser att behandla grunderna för kriminaliseringen och hur lag-

stiftningen konstruerats, och för att uppnå uppsatsens syfte har därför en utförlig 

redogörelse för praxis på området inte ansetts vara nödvändig. Med detta sagt kan alltså 

utfallet av brott med kränkningar av hat- och hetskaraktär läsas in redan på nivån om 

hur lagstiftningen är konstruerad. Den praxis som använts i exemplifierande syfte har 

valts med avsikten att vara relativt ny, för att i möjligaste mån belysa hur rättsläget 

överensstämmer med de situationer som uppstår idag. 

Vad gäller svensk juridisk doktrin på hat- och hetsområdet finns det inte mängder av 

material att tillgå. På en del ställen har rapporter från Brottsförebyggande rådet (Brå) 

använts och viss ledning avseende hatbrottskonstruktionen har även sökts i 

internationella guider och litteratur, då hatbrottsbegreppet ur ett internationellt 

perspektiv i stort överensstämmer med den svenska synen på hatmotivet bakom brottet. 

Utöver detta har doktrinen använts som stöd vid formulerandet av straffrättens 

grundläggande kriminaliseringsprinciper. Av andra än jurister förs det dock en livlig 

diskussion på hat- och hetsområdet, vilken jag i viss mån tagit del av för att få exempel, 

men som jag inte redovisar här. 

 

1.3 Avgränsningar 

Då uppsatsens syfte i fråga om lagstiftningens utformning främst tar sikte på grupp-

konstruktionen och skyddet mot kränkningar, kommer innehållet i stor utsträckning att 

lämna övriga rekvisit i hat- och hetslagstiftningen utanför. Övriga rekvisit, t ex 

spridningskravet i hets mot folkgrupp, kommer alltså inte att beröras mer ingående än 

att de tas upp i redogörelsen för gällande rättslig reglering. Av samma orsak kommer 

införandet av grupper att ha en central roll i avsnitten om bakgrunden till lagstiftningen.  

Uppsatsen kommer också till stor del att avgränsas mot bevisfrågor. Jag kommer att 

beröra bevisning på de ställen där det uppstår problem som hänger samman med lag-

stiftningens konstruktion, väl medveten om att det berör större frågor, men jag har valt 
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att inte ta upp bevisningsområdet som sådant. Självklart är bevisfrågor av stor betydelse 

men för att behålla fokus på lagstiftningens konstruktion har jag sålunda valt att bara 

kort beröra bevisningen där det blir aktuellt.  

Gränsdragningen mot yttrandefrihet kommer att behandlas inledningsvis då den utgör 

en viktig utgångspunkt för hat- och hetslagstiftningen, men uppsatsens huvudsakliga 

fokus ligger inte på yttrandefrihetsaspekter som sådana. Jag är medveten om att denna 

avgränsning kan ifrågasättas, men för en uppsats av detta slag är omfattningen be-

gränsad. 

Trots att straffskärpningsregeln för hatbrott är en del av påföljdssystemet kommer jag 

av utrymmesskäl att lämna påföljdsläran utanför uppsatsen. Detta har jag valt att göra 

för att det centrala för uppsatsen är grunderna för skärpning av straffvärdet, och inte 

resultatet av själva straffmätningen. Jag vill även poängtera för läsaren att jag på vissa 

ställen berör brottsstatistik, men att det huvudsakliga syftet med arbetet inte är att 

kartlägga brottens förekomst eller utbredning.
4
 Trots att hetspropaganda och hatbrott är 

förekommande världen över är min avsikt inte att redogöra för hat- och hetsbrott ur ett 

internationellt perspektiv. Uppsatsen har därför avgränsats i sin helhet till att behandla 

svensk rätt.  

Jag vill till sist tillägga att övervägandena för lagändringar i kapitel 5 inte har för avsikt 

att utgöra ett komplett lagförslag, utan syftar till att belysa och diskutera vissa fråge-

ställningar och möjliga utvägar för att tillgodose lagstiftningens luckor. Jag kommer 

därför inte att grundligt utreda hur eventuella lagändringar skulle utformas i praktiken, 

och inte heller utreda dess effekter och konsekvenser på detaljnivå. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen kommer i nästa kapitel, kapitel 2, att behandla den rättsliga reglering som är 

av betydelse för ämnet, vilket tar sitt avstamp i gränsdragningen mot rätten till yttrande-

frihet. Redogörelsen fortsätter sedan med bestämmelsen om hets mot folkgrupp 

respektive straffskärpningsregeln för hatbrott, där jag först kommer att ge en bakgrund 

till bestämmelsernas införande för att sedan redogöra för bestämmelsernas utformning i 

                                                           
4
 För mer ingående statistikresultat hänvisar jag till Brå, som har gjort ett flertal statistiska undersökningar 

avseende hatbrott. Dessa går att hitta på www.bra.se. 
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nu gällande rätt. Kapitel 3 kommer sedan att djupare behandla hat- och hetslag-

stiftningens skyddsintressen och det straffbelagda området. Jag kommer först att kort 

behandla allmänna principer för kriminalisering, för att sedan utreda grunden för 

kriminaliseringen av hets mot folkgrupp som ett brott mot allmän ordning. Kapitlet 

knyts sedan ihop med en analys av skälen för införandet av en ny grupp i bestämm-

elserna genom den senaste lagändringen i hat- och hetslagstiftningen, i syfte att utreda 

de grunder som lagstiftningen idag inbegriper som skyddsvärda och vad som kan 

uppfattas som straffvärt. I kapitel 4 kommer jag att närmare gå in på konstruktionen av 

hat- och hetslagstiftningen i förhållande till straffvärdheten i kränkningar av hat- och 

hetskaraktär. Kapitlet inleds med en utredning av kränkningsbegreppet för att sedan 

övergå i en analys av omfattningen av skyddet i lagstiftningen. Kapitel 5 utgör sedan en 

fortsättning på analysen av de luckor som uppstår i skyddet mot kränkningar av hat- och 

hetskaraktär. I detta kapitel kommer några överväganden för eventuella lagändringar 

ges tillsammans med vissa aspekter om effektivitet och konsekvenser. I kapitel 6 skall 

jag slutligen ge några avslutande kommentarer. 
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2 Rättslig reglering 

 

2.1 Rättsliga utgångspunkter 

2.1.1 Gränsdragningen mot rätten till yttrandefrihet 

Hat- och hetslagstiftningen fyller en viktig funktion som skydd för demokratiska 

grundprinciper. Det demokratiska samhället vilar på en moralisk grund som utgår från 

att alla människor är lika värda, att varje enskild individ har samma mänskliga 

rättigheter och skall behandlas med samma respekt och hänsyn som andra. 

Lagstiftningen om hat- och hetsgärningar som ett led i att värna om och skydda de 

grupper som är särskilt utsatta i samhället aktualiserar dock gränsdragningen mot en 

annan viktig demokratisk princip: individens rätt till yttrandefrihet. Yttrandefriheten och 

åsiktsfriheten är centrala förutsättningar för de politiska processerna och hör till några 

av de mest grundläggande fri- och rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Det faller 

sig dock naturligt att yttrandefriheten inte kan utgöra en helt oinskränkt rättighet för 

individen utan måste begränsas med hänsyn till andra principer om skydd för 

demokratin. I egenskap av en central rättslig utgångspunkt i ramverket för hat- och 

hetslagstiftningen skall därför yttrandefrihetsregleringen här kort behandlas. 

I 2 kap 1 § 1 p regeringsformen (RF) stadgas att var och en gentemot det allmänna är 

tillförsäkrad yttrandefrihet, vilket innebär en frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat 

sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Även den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR), som gäller som lag i Sverige, föreskriver om 

yttrandefrihet i artikel 10. Här skall även nämnas Sveriges bundenhet av Förenta 

Nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som båda slår fast rätten till 

åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Utöver RF grundlagsskyddas yttrandefriheten i 

tryckfrihetsförordningen (TF), som omfattar yttrandefriheten i tryckta skrifter, medan 

tekniska upptagningar och radioprogram regleras av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).  

Yttrandefrihetens viktigaste gränsdragning utgörs av yttrandefrihetsbrotten som 

återfinns i brottskatalogen i 7 kap 4 och 5 §§ TF. Enligt lydelsen omfattas endast tryckta 

skrifter, men som framgår av 5 kap 1 § YGL är brottskatalogen gemensam för båda 
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lagarna. TF och YGL ställer upp kravet att yttrandefrihetsbrotten skall finnas upptagna i 

grundlag. För att ett yttrandefrihetsbrott skall kunna bestraffas krävs att brottet även 

skall vara upptaget i brottsbalken. Detta kallas för dubbel kriminalisering och medför att 

det krävs grundlagsändring för att inskränka yttrandefriheten, medan det räcker med 

vanlig lagändring för att ta bort befintliga yttrandefrihetsinskränkningar.
5
 På så vis är 

det lättare att ta bort en yttrandefrihetsinskränkning än att införa en.
6
 

Hets mot folkgrupp återfinns i 7 kap 4 § 11 p TF, vars bestämmelse här i stort sett är 

likalydande med brottsbalkens (BrB) bestämmelse i 16 kap 8 §. Utredningar och mål 

där brottet begåtts i något av de medier som omfattas av YGL är vanligast 

förekommande, men hets mot folkgrupp förekommer i viss omfattning även som 

tryckfrihetsbrott.
7
 Justitiekanslern (JK), som har ensam åtalsrätt för yttrandefrihetsbrott 

enligt 9 kap 2 § TF samt 7 kap 1 § YGL, är genomgående restriktiv med att väcka åtal 

för hets mot folkgrupp. Yttrandefrihetsskäl åberopas ofta till stöd för att inte ingripa mot 

framställningar, trots att de i och för sig karakteriseras som hot eller missaktning mot 

någon av de grupper som omfattas.
8
 De som har att tillämpa yttrandefrihetsgrundlagarna 

skall även ta hänsyn till den s k instruktionen i 1 kap 4 § TF samt 1 kap 5 § YGL, som 

utgör ett extra skydd för yttrandefriheten. 

Av det ovan anförda är det inte svårt att se att rätten till yttrandefrihet åtnjuter ett 

mycket starkt skydd i svensk rätt, och som framgår av åtalspraxis är det först när en 

framställning närmar sig hate speech
9
 som åtal för hets mot folkgrupp blir aktuellt i 

praktiken.
10

 I vissa fall har skyddet för yttrandefrihet i EKMR till och med ansetts 

sträcka sig längre än det redan starka grundlagsskyddet. I det s k Pastor Green-målet, 

NJA 2005 s 805, som gällde hets mot folkgrupp enligt bestämmelsen i brottsbalken, 

fann Högsta domstolen (HD) att det inte var uppenbart att skyddet för yttrandefrihet 

utgjorde hinder för att döma pastorn enligt åtalet och att uttalandena om homosexuella 

därmed omfattades av straffansvar. HD ansåg däremot att det skulle innebära en 

kränkning av pastorns rättigheter enligt artiklarna 9 och 10 EKMR och frikände honom 

därför. 

                                                           
5
 Axberger, Yttrandefrihetsgrundlagarna, s 84. 

6
 A st. 

7
 Strömberg & Axberger, Yttrandefrihetsrätt, s 80. 

8
 Axberger s 99. 

9
 Enligt definition ur NJA 2005 s 805: ”Uttryckssätt som sprider, förespråkar, uppmuntrar eller rätt-

färdigar hat grundat på intolerans”. 
10

 För vidare läsning om åtalspraxis på området hänvisas till Axberger s 99 ff. 
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Sammanfattningsvis kan det framhållas att det är av stor betydelse att lagstiftningen 

utgör en väl avvägd balans mellan dessa två grundläggande skyddsintressen – å ena 

sidan skyddet för utsatta grupper, och å andra sidan skyddet för rätten till yttrandefrihet. 

Bestämmelsen om hets mot folkgrupp innebär en inskränkning i yttrandefriheten och 

hot eller hets får därmed inte riktas mot de grupper som omfattas genom uppräkningen i 

bestämmelsen. Bestämmelsens konstruktion innebär motsatsvis att yttrandefriheten inte 

är inskränkt avseende de grupper i samhället som inte omfattas av bestämmelsen. 

2.1.2 Kort om hat- och hetslagstiftningens struktur 

Innan redogörelsen för den rättsliga regleringen avseende hets mot folkgrupp samt 

hatbrottskonstruktionen inleds, finns det anledning att göra vissa förtydliganden som 

läsaren bör ha i åtanke under resten av arbetet. I begreppet hat- och hetslagstiftningen 

innefattas brottet hets mot folkgrupp samt straffskärpningsregeln för hatbrott i 29 kap 2 

§ 7 p BrB, med vilket menas de brott som begåtts med motiv att kränka på grund av 

någon av omständigheterna i bestämmelsen. Båda dessa bestämmelser återfinns i BrB. 

Som snart kommer att visa sig är strukturen och funktionen i det straffrättsliga 

regelsystemet för dessa helt olika. Till skillnad från hets mot folkgrupp är hatbrott inte 

en egen brottsrubricering. När jag använder mig av begreppet skyddsintressen avseende 

hatbrott blir det därmed på ett sätt skevt, då hatbrott inte är en specifik kriminaliserad 

gärning. Straffskärpningsregeln återspeglar istället det motiv för brottet som är särskilt 

straffvärt. Det måste dock poängteras att bestämmelserna på de flesta områden är 

överlappande, då de i grund och botten tar sikte på att skydda samma intressen och 

härrör till stor del ur samma grunder för vad som anses vara straffvärt för de båda. 

Redan innan motivet uttryckligen angavs som en omständighet som är försvårande för 

straffvärdet fanns motiv för gärningar med som grund för straffvärdebedömningen 

enligt 29 kap 1 § 2 st BrB. Straffskärpningsregeln tillkom för att de utsatta skulle åtnjuta 

ett extra skydd och för att markera att brott med hatmotiv under inga omständigheter är 

acceptabelt. Trots att hatbrott inte är en egen brottsrubricering använder jag därför 

begreppet skyddsintressen i fråga om hatbrott i ett vidare begrepp. 

Jag har i den fortsatta framställningen av detta kapitel valt att dela upp hets mot 

folkgrupp och hatbrott, främst av två orsaker. Den första orsaken är den kronologiska 

aspekten, då hets mot folkgrupp kriminaliserades långt innan fokus föll på hatmotiven 

bakom brott. När straffskärpningsregeln infördes valde lagstiftaren att hämta ledning ur 
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bestämmelsen om hets mot folkgrupp för vilka personer och grupper som skulle 

skyddas. Av rent praktiska skäl är det därför enklast att inleda med hets mot folkgrupp. 

Denna tidsaspekt kommer även att leda till att fokus stundtals riktas mer mot endera av 

bestämmelserna under de resterande delarna av uppsatsen, särskilt i förhållande till 

lagstiftningens skyddsintressen och den rättsutveckling som skett på området. Den 

andra orsaken är att det, trots deras överlappande funktion, ändå är viktigt att hålla dem 

isär avseende hatmotivet. Enligt rekvisiten för hets mot folkgrupp krävs för straffansvar 

inte att ett motiv varit att kränka någon av grupperna. När det i allmänhet är tal om hets 

mot folkgrupp förhåller det sig dock i de allra flesta fall så att gärningen härrör ur ett 

hat, där avsikten är just att kränka någon av grupperna genom uttalanden eller i annat 

meddelande. I och med att debatten om hatbrott allt mer kommit i rampljuset brukar 

hets mot folkgrupp nu till och med inkluderas som en underkategori i ett vidare 

hatbrottsbegrepp. Men det är för förståelsen av lagstiftningens konstruktion viktigt att 

hålla i åtanke att hets mot folkgrupp nödvändigtvis inte, per definition, behöver vara ett 

hatbrott. Tillämpning av straffskärpningsregeln är alltså inte en given konsekvens vid 

hets mot folkgrupp. I den fortsatta diskussionen efter detta kapitel kommer dock hets 

mot folkgrupp och hatbrott att sammanföras och oftast hänvisas till som det 

sammanslagna begreppet hat- och hetslagstiftningen. 

 

2.2 Hets mot folkgrupp 

2.2.1 Bakgrund 

Brottet hets mot folkgrupp infördes i 11 kap 7 § strafflagen år 1948.
11

 Någon 

motsvarighet till brottet fanns inte i äldre rätt. Den ursprungliga lydelsen vid införandet 

var: ”hotar, förtalar eller smädar någon offentligen folkgrupp med viss härstamning 

eller trosbekännelse, dömes för hets mot folkgrupp till böter eller fängelse.” När sedan 

brottsbalken infördes 1962 flyttades brottet till 16 kap 8 § BrB.
12

 

Kriminaliseringen av hets mot folkgrupp anses främst ha varit en reaktion på 

förföljelsen av judar och den antisemitiska propagandan inför och under andra världs-

kriget.
13

 Straffrättskommittén uttalade emellertid i sitt betänkande att lagstiftningen 

                                                           
11

 Lagen (1948:448) om ändring i strafflagen. 
12

 Prop 1962:10. 
13

 SOU 1944:69 s 222. 
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skulle erhålla en så generell utformning som möjligt och inte begränsas till att avse 

enbart den antisemitiska propagandan, men skyddet skulle inte heller utsträckas till 

varje medborgargrupp då man befarade att det kunde utgöra inskränkningar i friheten att 

påverka åsiktsbildningen i politisk eller social debatt.
14

 Straffrättskommittén anförde att 

det kunde innebära ett för stort intrång i yttrandefriheten och att det är av grundläggande 

betydelse i ett demokratiskt samhälle att den friheten bibehålls. Straffrättskommittén 

anförde vidare att, medan hets mot en befolkningsgrupp som utmärks genom ett 

politiskt ställningstagande eller ett yrke kunde fullfölja ett syfte att t ex påverka åsikter 

eller handlingssätt, var detta i mindre mån av betydelse beträffande uttalanden som 

innefattade propaganda eller hets mot en befolkningsgrupp på grund av en härstamning. 

Straffrättskommittén menade att sådana uttalanden sällan kunde anses fylla en funktion 

i en politisk eller social debatt.
15

 Straffrättskommittén föreslog därför att skyddet skulle 

begränsas till att avse befolkningsgrupper med viss härstamning eller trosbekännelse.
16

 

Att det därigenom inte gavs skydd för hets mot andra befolkningsgrupper som i vissa 

fall kunde anses vara påkallat, var en omständighet som man menade var ofrånkomlig, 

satt i relation till yttrandefriheten.
17

  

I anslutning till att Sverige ratificerade FN:s konvention om avskaffande av alla former 

av rasdiskriminering utvidgades tillämpningsområdet för hets mot folkgrupp år 1970. 

Härstamning togs bort ur bestämmelsen och ersattes med ”viss ras, viss hudfärg, visst 

nationellt eller etniskt ursprung”, tillsammans med viss trosbekännelse som redan 

innefattades. Motsvarande ändring gjordes i 7 kap 4 § TF. Avsikten med ändringen var 

att hets mot folkgrupp skulle överensstämma med konventionens artikel 4, enligt vilken 

konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på 

uppfattningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst 

etniskt ursprung är överlägsen någon annan, eller som söker rättfärdiga eller främja 

rashat och diskriminering i någon form.
18

 Konventionsstaterna förbinder sig att vidta 

åtgärder för att avskaffa all uppmaning till eller utövande av sådan diskriminering.
19

 

Enligt konventionens artikel 5 får dock inte principerna om yttrande- och 

föreningsfrihet inskränkas. I propositionen framhölls att det inte kunde förnekas att 
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 A bet s 227. 
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 A st. 
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 A st. 
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 A st. 
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 Prop 1970:87 s 12. 
19
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rasdiskriminering förekom i Sverige och att redan det förhållandet utgjorde anledning 

att överväga åtgärder mot sådan diskriminering.
20

 Hänsyn skulle även tas till risken för 

en mer svårartad och mer utbredd rasdiskriminering i framtiden.
21

 

År 1982 genomfördes en lagändring med syftet att klarlägga att inte bara särskilda 

etniska grupper skall skyddas i bestämmelsen om hets mot folkgrupp, utan även 

kollektiv av sådana grupper, t ex invandrare i Sverige.
22

 Begreppet folkgrupp utökades 

till ”eller annan sådan grupp av personer”, och en omformulering gjordes även 

avseende ”med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller 

trosbekännelse”. I syfte att förhindra verksamhet av rasistiska organisationer skärptes 

bestämmelsen genom en lagändring år 1988 och kravet på att ett uttalande skulle göras 

offentligt och spridas bland allmänheten togs bort.
23

  

År 2003 utvidgades det straffbelagda området till att omfatta även hets med anspelning 

på sexuell läggning. Motsvarande ändring gjordes i TF och i straffskärpningsregeln i 29 

kap 2 § 7 p BrB (mer om detta under 2.3.1). Samtidigt infördes även en särskild 

straffskala för grova brott. I propositionen anfördes att det inte råder någon tvekan om 

att homosexuella är en utsatt grupp i samhället och att hetspropaganda som riktar sig 

mot homosexuella är vanligt förekommande.
24

 Det framhölls även att det finns goda 

skäl att anta att den homofobiska inställning som legat bakom vissa angrepp på enskilda 

på grund av deras sexuella läggning grundar sig i den hat-, hot- och hetspropaganda mot 

homosexuella som grupp som bedrivs av nazistiska och högerextremistiska nätverk i 

Sverige.
25

 Mot bakgrunden av att homosexuella under en längre tid haft en särskilt 

utsatt ställning jämfört med andra grupper i samhället och utsätts för en hetspropaganda 

av ett slag som det då inte fanns något skydd emot, instämde regeringen med kommittén 

om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. och en majoritet av remissinstanserna 

om att även hets mot homosexuella skulle införas i bestämmelsen om hets mot 

folkgrupp.
26

 Regeringen ansåg dock med tanke på de lagtekniska termerna att 

övervägande skäl talade för att begreppet sexuell läggning skulle användas.
27

 Sexuell 
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läggning kom därmed att omfatta homo-, bi- och heterosexuell läggning, men inte 

transsexualism, transvestism eller olika böjelser såsom pedofili.
28

  

2.2.2 Bestämmelsens utformning 

För att en gärning idag skall utgöra ett brott enligt bestämmelsen om hets mot folkgrupp 

krävs att gärningen 1) skall ske i uttalande eller i annat meddelande som sprids, 2) bestå 

i hot eller uttryck för missaktning, samt 3) avse en folkgrupp eller annan sådan grupp av 

personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse eller sexuell läggning. För brottet döms till fängelse i högst två år, eller 

om brottet är ringa till böter. För straffansvar krävs uppsåt.  

Bestämmelsen är placerad, liksom vid införandet 1948, i kapitlet om brott mot allmän 

ordning. Grunden till att brottet systematiserats som ett brott mot allmän ordning är att 

kriminaliseringen återspeglar ett skydd mot vad som uppfattats som farliga tendenser till 

en anhopning av hat som kan urarta i våld.
29

 Hets mot grupper föds oftast ur ett hat som 

tar sikte på att grupperna inte hör hemma i samhället, att de är olika och mindre värda. 

Detta anses utgöra ett hot mot demokratin och dess grundläggande samhällsvärderingar 

om allas lika värde. 

Brottet riktas således mot staten och inte främst mot enskilda individer, vilket innebär 

att målsägandetalan inte är möjligt som framgår av NJA 1978 s 3. För straffansvar 

räcker det sålunda att gärningsmannen sprider ett budskap som ger uttryck för 

missaktning avseende en grupp, utan att någon ur den gruppen är närvarande. Se t ex 

NJA 1996 s 577, där en man på allmän plats burit vissa nazistsymboler på sin klädsel. 

HD anförde att budskapet som spridits uttryckte missaktning för människor tillhörande 

folkgrupper som skyddas i bestämmelsen och dömde därmed för hets mot folkgrupp. 

Ingen specifik individ ur gruppen behöver alltså ha blivit kränkt på plats vid tillfället.  

Vad sedan gäller brottsrekvisiten i bestämmelsen, fordras till att börja med att hotet eller 

missaktningen uttrycks i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids. Av bl a 

det nyss nämnda rättsfallet NJA 1996 s 577 framkommer att inte enbart muntlig eller 

skriftlig framställning omfattas utan också åtgärder som att bära symboler, samt även 

framställning i bild som inte är en skrift.
30

 För kravet på spridning är det tillräckligt att 
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 Leijonhufvud, Festskrift till Josef Zila, s 107 ff. 
30
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meddelandet sprids på något sätt – yttranden som görs inom den privata sfären är dock 

inte kriminaliserade. Däremot omfattas spridning av uttalanden inom en förening eller 

slutet sällskap.
31

 En tolkning av spridningskravet kan göras med utgångspunkt i 16 kap 

10 a § BrB, enligt vilken det fordras något mer än att meddelandet spritts till endast ett 

fåtal personer.
32

 

Att hota är avsett att förstås som i allmänt språkbruk, och därmed avses även andra hot 

än dem som är upptagna i bestämmelserna om olaga hot, 4 kap 5 §, samt olaga tvång, 4 

kap 4 § BrB.
33

 I begreppet missaktning innefattas även andra kränkande uttalanden än 

sådana som kan bedömas som förtal eller smädelser.
34

 Även indirekta omdömen som 

anses nedsättande för gruppens anseende omfattas. För straffansvar krävs dock att det är 

helt klart att yttrandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion om 

gruppen i fråga.
35

 Opinionsfriheten och kritikrätten får emellertid inte åberopas till 

skydd för yttranden som uttrycker missaktning för en hel folkgrupp t ex enbart baserad 

på dess nationstillhörighet och att den därför skulle vara mindre värd.
36

 

Formuleringen ”folkgrupp eller annan sådan grupp av personer” tar sikte på kollektivt 

bestämda grupper och kollektiv av sådana grupper (t ex invandrare).
37

 Däremot skyddas 

inte enskilda identifierbara individer eller grupper av sådana individer, trots att 

angreppet riktas mot dem på grund av t ex deras ursprung.
38

 För de fallen kan andra 

bestämmelser bli aktuella, såsom ofredande, olaga hot eller förolämpning. För 

straffbarhet krävs inte att någon bestämd grupp pekas ut, utan det räcker att det måste 

antas att en grupp blivit angripen genom att en annan grupp prisats framom den, som 

t ex ”den vita rasen”.
39

  

Angreppet skall ta sin utgångspunkt i någon av de uppräknade kategorierna, som idag 

alltså utgörs av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller 

sexuell läggning. Denna uppräkning är uttömmande. De grupper som skyddas genom 

bestämmelsen är därmed folkgrupper eller andra sådana grupper av personer när 

angreppet anspelar på någon av dessa grunder. När ett angrepp riktas mot en folkgrupp 
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eller annan sådan grupp av personer innebär således bestämmelsens utformning, att 

skyddet omfattar de grupper av personer som faller in under en grupptillhörighet som 

inbegrips i de uppräknade kategorierna. Utfallet av detta innebär med andra ord att hets 

mot folkgrupp är utformad som en uppräkning av de grupper som skyddas.  

Med ras menas antropologiska rasindelningar som baserar sig på ärftliga fysiska 

egenskaper som pigmentering och ansiktsform. Här skall poängteras att riksdagen 

uttalade 1998 att det inte finns någon vetenskaplig grund för att dela in människor i 

skilda raser, och att det ur biologisk synpunkt därmed inte finns någon grund för att 

använda ordet ras om människor. Regeringen har i flera lagstiftningsärenden påpekat att 

frågan om att utmönstra ordet ras ur lagstiftningen bör ses över, och har nyligen beslutat 

att en utredning skall ta ställning till om termerna ras och rasmässig bör ersättas med 

något annat uttryck i de lagar där de fortfarande förekommer.
40

 Där termen ras 

förekommer i hat- och hetslagstiftningen bör den på så vis mer förstås som 

gärningsmannens föreställning om rasindelningar. Med etniskt ursprung avses en grupp 

som har ett relativt enhetligt kulturmönster, såsom hos t ex romer, samer och vissa 

judiska grupper.
41

 Med sexuell läggning avses som redan nämnts homo-, bi- och 

heterosexualitet. Genom att kategorierna fått en generell utformning omfattas allt som 

faller inom de olika gruppbegreppen, och därmed omfattas alltså även majoritets-

grupper, t ex hets mot svenskar, kristna och heterosexuella. 

 

2.3 Hatbrott 

2.3.1 Bakgrund 

Straffskärpningsregeln för brott där motivet varit vissa former av kränkning infördes år 

1994 i 29 kap 2 § 7 p BrB. De omständigheter som upptogs i bestämmelsen som 

skyddsgrunder motsvarade de som då åtnjöt skydd i hets mot folkgrupp, alltså ras, 

hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung samt trosbekännelse. Det lades även till ”eller 

annan liknande omständighet”, som inte återfinns i hets mot folkgrupp.  

Under slutet av 1980-talet blev brott med hatmotiv allt mer uppmärksammade. Detta 

ledde snart till att regeringen deklarerade att rättsväsendet skulle prioritera rasistiska och 
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främlingsfientliga brott.
42

 I propositionen till införandet av straffskärpningsregeln 

anfördes att det, för att motverka att rasismen och dess olika uttrycksformer skall leda 

till en normalisering i samhället, är angeläget i en demokrati att markera att vissa 

gränser under inga omständigheter får överskridas.
43

 Vidare slog regeringen fast att 

tiden kommit för att markera dessa gränser med ny beslutsamhet. Regeringen lämnade 

inte enbart förslaget om straffskärpningsregeln utan gav även samtidigt förslag om 

lagstiftningsåtgärder som skulle erbjuda skydd mot etnisk diskriminering i arbetslivet.  

Som bakgrund till varför just skärpning av straffvärdet föreslogs framhölls att det inte 

råder någon tvekan om att brott med rasistiska och liknande motiv har ett särskilt högt 

straffvärde.
44

 Det påpekades även att det då redan fanns möjlighet att beakta sådana 

omständigheter vid straffvärdebedömningen enligt 29 kap 1 § 2 st BrB, men att den 

bestämmelsen har nackdelen att den är allmänt hållen och avser mycket varierande 

förhållanden.
45

 Det hade även riktats en del kritik mot åklagare och domare för att 

rasistiska och liknande motiv inte uppmärksammats i tillräcklig utsträckning vid 

bedömningen av olika brott.
46

 Regeringen ansåg därmed att det fanns såväl stor 

principiell som praktisk betydelse att dessa motiv uttryckligen togs upp i 

straffmätningsreglerna. Motivet i straffskärpningsregeln utgör därmed en omständighet 

som är försvårande vid bedömningen av straffvärdet, som i sin tur kan leda till en 

skärpning av straffet. Bestämmelsen kallas dock för straffskärpningsregeln för hatbrott.  

Ledning för vilka som skulle erhålla skydd hämtades ur bestämmelsen om hets mot 

folkgrupp. Regeringen uttalade att skyddet enligt straffskärpningsgrunden dock inte 

skulle begränsas till bara dem som hets mot folkgrupp tar sikte på. Skyddet skulle även 

omfatta andra diskriminerande motiv av jämförligt slag, såsom situationer där ett motiv 

för brottet varit att kränka någon på grund av dennes sexuella läggning.
47

 Man la 

därmed till ”eller annan liknande omständighet”.  

Det underströks även att något av de i bestämmelsen uppräknade motiven inte behöver 

ha varit det enda eller ens det huvudsakliga motivet för att straffskärpningsgrunden skall 
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kunna tillämpas.
48

 Skyddet skall vidare omfatta samtliga fall där ett motiv för brottet 

varit att åstadkomma en kränkning. Straffskärpningsregeln skall alltså vara tillämplig 

oavsett om gärningen riktats direkt mot den eller de som gärningsmannen velat kränka, 

eller om denne begått brottet mot någon annan och därigenom åstadkommit kränk-

ningen.
49

 

I anslutning till förslaget att införa sexuell läggning i bestämmelsen om hets mot 

folkgrupp, lades det uttryckligen till år 2002 även bland de uppräknade skydds-

grunderna i straffskärpningsregeln. Det anfördes då att som en konsekvens av 

bedömningen vid utformningen av hets mot folkgrupp skulle sexuell läggning läggas till 

som ett förtydligande bland grunderna för skärpning av straffvärdet.
50

 ”Annan liknande 

omständighet” skulle behållas då det än en gång underströks att också andra diskrimi-

nerande motiv av jämförligt slag skall utgöra grund för skärpning av straffvärdet. 

Regeringen anförde vidare att omständigheter av alltför specifik karaktär inte skulle 

tillföras i straffmätningsreglerna och menade att ”annan liknande omständighet”, 

tillsammans med 29 kap 1 § 2 st, var tillräckligt för att domstolarna hade möjlighet att 

beakta om ett motiv för brottet varit att kränka en person eller en grupp på grund av 

transvestism eller transsexualism.
51

 Därmed beslöts att någon ytterligare omständighet 

inte skulle införas i straffskärpningsregeln. 

2.3.2 Straffskärpningsregelns utformning 

Brott där motivet varit att kränka en person, en folkgrupp eller annan sådan grupp av 

personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, 

sexuell läggning eller annan liknande omständighet, samlas i allmänhet under begreppet 

hatbrott. Det förtjänar här att särskilt påpekas, att denna term kan bli missvisande och 

tidvis förvirrande. De självständiga brott i brottsbalken som kunde gå att kategorisera 

som rena hatbrott baserat enbart på de specifika brottsrekvisiten, är hets mot folkgrupp 

och olaga diskriminering. Däremot kan brott med hatmotiv i princip vara vilket brott 

som helst, dock är de vanligast anmälda brotten med hatmotiv enligt statistik från 2013 

ofredande, olaga hot, våldsbrott, förtal, förolämpning och skadegörelse.
52
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Konstruktionen av hatbrott är således uppbyggd på så sätt att det inte rör sig om en egen 

brottsrubricering. När ett brott begås kan det däremot klassificeras som ett hatbrott, om 

motivet varit att kränka en person eller grupp på grund av omständigheterna i straff-

skärpningsregeln. Brottet erhåller alltså sin karaktär av ett hatbrott när brottet är klarlagt 

– om det så är olaga hot eller skadegörelse – och när det går att fastställa att brottet 

föranletts av ett motiv att kränka personen eller gruppen på grund av grupptillhörighet. 

Ett hatbrott får i och med detta sitt genomslag som en försvårande omständighet vid 

straffvärdebedömningen.  

Termen hatbrott är översatt från hate crime, som internationellt används med 

huvudsakligen samma innebörd som i Sverige, med den skillnaden att olika länder kan 

ha olika skyddsgrunder införda i sin nationella lagstiftning. Trots att straffskärpnings-

regeln funnits i 20 år i Sverige saknas det bland rättsväsendets myndigheter en enhetlig 

och vedertagen hatbrottsdefinition. Detta har lett till att definitionen varierar något 

mellan rättsinstanserna. Som ett exempel använder Brå följande definition: ”Brott mot 

person, grupp, egendom, institution eller representant för dessa, som motiveras av 

rädsla för, fientlighet eller hat mot den utsatta grundat på hudfärg, nationalitet eller 

etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet 

eller uttryck som gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen 

har.”
53

 Detta underlättar inte den redan befintliga svårigheten i fråga om bevisningen 

avseende att motivet varit att åstadkomma en kränkning. I september 2014 föll en dom i 

hovrätten över Skåne och Blekinge
54

 där ett mer utförligt resonemang än vanligt fördes 

om vad som ansågs tillräckligt för att hatmotivet skulle vara fastställt. Förhoppningsvis 

kommer denna dom att bidra till tydligare riktlinjer vid bevisbedömningen av 

hatbrottsmotiv.  

I straffskärpningsregeln inbegrips även om brottet med kränkningsmotiv riktats mot en 

enskild person. Detta skiljer sig alltså från hets mot folkgrupp, som ju endast avser 

grupper och är ett brott främst mot staten. Dock skall kränkningen utgöra grund för 

skärpning av straffvärdet endast om motivet varit att kränka personen på grund av en 

grupptillhörighet som avses med omständigheterna i bestämmelsen. Även straff-

skärpningsregeln kan därför sägas vara utformad som en uppräkning av grupper. Här 

måste det särskilt påpekas, att trots förekomsten av ”annan liknande omständighet” har 
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situationerna som faller in under någon sådan omständighet och som därmed blir grund 

för straffvärdeskärpning, i praktiken ej alls fått samma genomslag som de situationer 

där motivet att kränka tar direkt sikte på någon av de grupper som omfattas genom de 

uppräknade omständigheterna. För tillfället finns ingen statistik hos Brå för hur ofta 

domstolen hänvisat till annan liknande omständighet, och det är därför mycket svårt att 

få en klar överblick av området om domstolen uttryckligen skulle ha grundat en 

skärpning av straffvärdet på andra omständigheter än de som är uppräknade. Skulle det 

någon gång förekomma, vore det med hänsyn till bestämmelsens bakgrund och 

konstruktion sannolikt att detta också bör grundas i en grupptillhörighet (såsom trans-

personer). Tilläggas kan att motiv av olika slag kan påverka straffvärdebedömningen 

redan med stöd av 29 kap 1 § 2 st. 

Vad som även måste påpekas i förhållande till gärningsrekvisiten är att de naturligt 

varierar beroende på vad det är för brott som kränkningen föregås av. Dock är rekvisiten 

för skärpning av straffvärdet desamma; det skall finnas ett motiv att kränka på grund av 

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

annan liknande omständighet. Rekvisiten i bestämmelsen om hets mot folkgrupp, att 

kränkningen skall ha skett i ett uttalande eller meddelande som spritts, är alltså inte krav 

för att ett hatbrott skall anses föreligga. 

I propositionen framhölls att de diskriminerande motiv som bestämmelsen tar sikte på 

främst föreligger då brottsligheten riktas från någon ur majoritetssamhället mot någon 

eller några i minoritetsgrupper.
55

 Det anmärktes dock att bestämmelsen kan vara 

tillämplig även i motsatt riktning, alltså för det fall att t ex personer med utländskt 

ursprung skulle angripa någon eller några just för att de är svenskar.
56

 Också i fall då 

både gärningsman och offer tillhör samma grupp kan bestämmelsen vara tillämplig.
57

 

 

2.4 Aktuellt på rättsområdet 

Det senast aktuella på rättsområdet är att regeringen i ett kommittédirektiv den 31 juli 

2014 yttrade att det finns skäl att överväga om det straffrättsliga skyddet för trans-
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personer bör stärkas.
58

 En utredning tillsattes därför som skall ta ställning till om 

transpersoner bör införas som grupp i tryckfrihetsförordningens, yttrandefrihets-

grundlagens samt brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp, samt om det med 

hänsyn till enhetliga lagtekniska lösningar även bör medföra någon ändring i straff-

skärpningsregeln. Uppdraget skall redovisas senast 7 december 2015. 

I utredningsarbetet som gjordes när sexuell läggning skulle införas i bestämmelsen om 

hets mot folkgrupp uttalade flera remissinstanser att även transpersoner borde omfattas. 

Regeringen anförde att bestämmelsen inte tar sikte på övergrepp mot enskilda personer, 

utan på hets mot kollektivt bestämda grupper. Även om det skulle förekomma hets mot 

transpersoner som grupp, framhölls att det saknades belägg för att hetspropagandan 

skulle ha skett på ett sådant sätt att det motiverade en ytterligare begränsning av 

yttrandefriheten.
59

 I takt med att samhället utvecklas förändras med tiden även vilka 

som utsätts för kränkningar. Det är därför helt naturligt att det vartefter uppstår 

överväganden om att justera skyddet i hat- och hetslagstiftningen till att omfatta nya 

grupper. Som de fortsatta kapitlen kommer att visa finns det dock skäl som talar för 

behovet att företa en större och grundligare översyn av strafflagstiftningens skydd mot 

kränkningar av hat- och hetskaraktär. 
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3 Straffvärda gärningar och skyddsintressen i hat- och hetslagstiftningen 

 

Efter att i föregående kapitel ha redogjort för gällande rättslig reglering kommer jag nu 

att djupare behandla hat- och hetslagstiftningens skyddsintressen samt krimina-

liseringens grund som ett brott mot allmän ordning. Avsikten med detta kapitel är att 

närmare undersöka det straffbelagda området samt vilka intressen som inbegrips som 

skyddsvärda, i syfte att fastställa ett utgångsläge för diskussionen i fortsatta kapitel. 

 

3.1 Allmänt om principer för kriminalisering 

Till en början skall något kort sägas om principerna för kriminalisering avseende 

definitionen av skyddsvärda intressen och straffvärda gärningar. Det finns inga formella 

krav för att kriminaliseringen måste baseras på just dessa termer, men de flesta 

straffrättsliga läror faller dock tillbaka på innebörden av dessa begrepp och vad de 

åsyftar. Då termerna är allmänt vedertagna inom straffrätten avseende krimina-

liseringens grunder har jag valt att använda mig av dem här.  

För att kriminalisera vissa beteenden krävs enligt Jareborg att det finns en anledning och 

ett påtagligt behov av att kontrollera dessa genom straffbud.
60

 Detta är fallet endast om 

det finns något värde eller särskilt intresse som det finns orsak att skydda.
61

 Exempel på 

sådana värden är privata intressen såsom liv, hälsa och ära, men även offentliga 

intressen såsom allmän ordning och det demokratiska statsskicket.
62

 De värden och 

särskilda intressen som strafflagstiftningen avser att skydda kallas därmed ofta för 

bestämmelsernas skyddsintressen.
63

 Skyddsintressena har en betydelse för systematiken 

i brottsbalken, då den grundläggande grupperingen indelas i brott mot enskild, brott mot 

allmänheten och brott mot staten.
64
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Som utgångspunkt för när en gärningstyp anses vara så straffvärd att det finns goda skäl 

att belägga den med straff, krävs att kriminaliseringen avser särskilt skyddsvärda 

intressen.
65

 I 29 kap 1 § 2 st BrB stadgas en definition vid bedömningen av en gärnings 

straffvärde, som lyder ”den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad 

den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han 

eller hon haft.” Straffvärdet hos en gärningstyp avgörs inte bara av de intressen som 

utgör dess skyddsintresse, utan beror även på hur nära gärningen står ett visst intresse 

som skall skyddas, t ex om gärningen direkt kränker skyddsintresset eller om gärningen 

innebär en fara eller risk för en sådan kränkning.
66

 Ju närmare gärningen står att kränka 

skyddsintresset, desto större anledning finns det att kriminalisera. En viktig 

utgångspunkt för en gärnings straffvärde är även den skada som gärningen åsamkar. En 

gärningstyp som kränker vissa skyddsvärda intressen kan dock inte kriminaliseras 

enbart med gärningens straffvärde som grund, utan måste även uppfylla vissa 

effektivitetskrav. För att en gärning skall kriminaliseras krävs ur effektivitetssynpunkt 

bl a att den som företar gärningen kan upptäckas och fällas till ansvar.
67

  

 

3.2 Konstruktionen som ett brott mot allmän ordning 

Som tidigare nämnts infördes bestämmelsen hets mot folkgrupp år 1948 i kapitlet om 

brott mot allmän ordning, där bestämmelsen fortfarande är placerad. Grunden för 

utformningen av brottet var, inte helt oväntat, ett resultat av den tidens oroligheter. 

Främlingsfientligheten och en historisk syn på att vissa grupper var mindre värda och 

inte välkomna i samhället var inget nytt för tiden, men trappades upp och bidrog till 

starka motsättningar och förföljelse av minoritetsgrupper. De första svenska 

nazistorganisationerna formades under 1920-talet och under mellankrigstiden spelade 

såväl nationalismen som rasideologin en central roll för de svenska nationalsocialistiska 

grupperna.
68

 Utöver ett skydd för befolkningsgrupper med viss trosbekännelse ansågs 

även att en lagstiftning avseende rashets var nödvändig, och därmed blev härstamning 

och trosbekännelse de kategorier som föreslogs inför kriminaliseringen av hets mot 
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folkgrupp.
69

 Lagstiftningen utgjorde således ett skydd för den allmänna ordningen och 

säkerheten tillsammans med att de utsatta befolkningsgrupperna därigenom åtnjöt ett 

skydd mot hetspropaganda. 

Av bestämmelsens kapitelplacering är det inte svårt att dra slutsatsen att den huvud-

sakliga grunden för kriminaliseringen främst tog sikte på att skydda den allmänna 

ordningen som en viktig grundval för det demokratiska statsskicket, snarare än att ge de 

utsatta grupperna ett skydd mot kränkningarna. Det straffvärda ansågs vara att hetsa mot 

befolkningsgrupper som kunde leda till samhällelig oro, vilket även tydligt går att utläsa 

ur förarbetena. I förslaget till kapitlet om brott mot allmän ordning anfördes att den 

sammanhållande grunden för brotten bl a var att de innefattade ett hot mot den 

samhälleliga ordning och säkerhet som rättsordningen skulle tillförsäkra medborgarna, 

eller att de innebar en kränkning av medborgarnas känsla för sedlig ordning.
70

 

Straffrättskommittén anförde vidare att grunden för bestämmelsen hets mot folkgrupp 

var det anstötliga och för samhällslivet farliga i att en befolkningsgrupp förföljdes på 

grund av sin härstamning eller trosbekännelse.
71

 

Departementschefen anförde i propositionen att erfarenheterna lett till ett visst behov av 

lagstiftning, då det i Sverige hade förekommit grova former av antijudisk propaganda.
72

 

Vidare anfördes att det var svårt att dra slutsatser om vilka skadeverkningar propa-

gandan haft, men att propagandan inte kunde anses ha varit helt utan verkan och då 

särskilt inte bland barn i skolåldern som propagandan oftast vänt sig till.
73

 

Departementschefen framhöll sedan att oavsett vilken verkan propagandan haft på dem 

till vilka den riktats, var det uppenbart att den befolkningsgrupp det gällde måste ha lidit 

av den.
74

 Departementschefen biträdde dock inte förslaget bl a på grunden att 

bestämmelsens införlivande kunde bidra till att skärpa motsättningarna inom befolk-

ningen istället för att bidra till ordning, då skyddet för grupperna kunde ge näring åt 

påståenden att grupperna erhållit en privilegierad ställning i samhället.
75

 En viss tvekan 

inför bestämmelsens införande framhölls även av departementschefen samt av flera 

remissinstanser på den grunden att i några fall av hetspropaganda kunnat dömas till 
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ansvar enligt redan befintliga bestämmelser, och det jämfördes med bl a uppvigling och 

det dåvarande brottet samhällsfarlig ryktesspridning.
76

  

Av detta kan alltså utläsas att det främsta skyddsvärda intresset vid bestämmelsens 

införande var den allmänna ordningen och att kriminaliseringen huvudsakligen fått sin 

utformning som ett brott mot staten. Dock är det i och med uppmärksammandet av de 

minoritetsgrupper som förföljdes och utsattes för hetspropaganda, och som ju därför 

infördes som grupper i bestämmelsen, fel att påstå att lagstiftningen inte också avsåg att 

skydda grupperna. Konstruktionen av bestämmelsen, som dels innebär ett skydd mot det 

allmänna intresset om ordning och säkerhet och dels ett skydd för de utsatta gruppernas 

frid, hälsa och ära, innebär att de två intresseaspekterna går hand i hand. Utan ett 

angreppsobjekt finns det inget att rikta propagandan mot, och utan propaganda finns det 

inga angreppsobjekt som utsätts. Vad jag vill kasta ljus på är att det som huvudsakligen 

ansågs vara straffvärt vid införandet av bestämmelsen var att sprida hat- och hets-

propaganda som riktades mot minoritetsgrupper, snarare än själva kränkningen som 

grupperna utsattes för genom gärningen. 

3.2.1 Rättsutvecklingen 

Att det intresse som bestämmelsen hets mot folkgrupp avser att skydda främst 

inbegriper den allmänna ordningen och säkerheten är inget märkvärdigt i sig självt. 

Bestämmelsens konstruktion är fortfarande uppbyggd på samma sätt som ett brott mot 

staten och straffbelagd i kapitlet om brott mot allmän ordning. Vad som dock blir 

intressant är rättsutvecklingen mot att motiven för lagstiftningen mer tar sikte på att 

skydda de utsatta grupperna och individerna mot kränkningar av hat- och hetskaraktär.  

Detta framgick redan i förarbetena inför ändringen av bestämmelsen år 1970 då Sverige 

antagit FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Ändringen 

inriktades då på behovet att säkerställa förståelsen och respekten för alla människors 

lika värde och rättigheter. I propositionen framhölls att värderingarna i konventionen är 

allmänt accepterade i Sverige och är principiellt vägledande för allt handlande på 

området, samt att Sverige genom ratificeringen av konventionen ger uttryck för viljan 

att fördöma och ingripa mot alla former av rasdiskriminering.
77

 Bestämmelsens 

placering som ett brott mot staten framhölls som ett skydd för demokratin baserat på de 
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grundläggande demokratiska principerna om människors lika värde, som på så vis kan 

leda till motsättningar i samhället om vissa grupper upplever att de inte är välkomna. 

Fokus för straffvärdheten riktades därmed mer mot att hetsgärningar innebär en 

bristande respekt för mänskliga rättigheter. 

Straffskärpningsregelns införande utgjorde sedan ett tydligt steg i riktningen att skydda 

de utsatta grupperna mot kränkningar. Även enskilda individer fördes in i bestämm-

elsen. Införandet av bestämmelsen fastställde det straffvärda motivet att kränka personer 

eller grupper på grund av en viss grupptillhörighet, och är därmed en direkt spegling av 

att det straffvärda i gärningarna idag allt mer omfattar att gruppen eller den enskilda 

individen utsätts för en kränkning genom gärningar med hat- eller hetskaraktär. 

 

3.3 Skyddets grunder enligt nuvarande lagstiftning 

Hat- och hetslagstiftningen är fortsättningsvis konstruerad som en uppräkning av  

grupper. Grupper som inte inbegrips genom uppräkningen i bestämmelserna omfattas 

därmed i praktiken inte av skyddet mot kränkningar av hat- och hetskaraktär.
78

 I 

lagstiftningen eller förarbetena har det dock inte uttalats några övergripande generella 

grunder eller riktlinjer avseende förfarandet för att bestämma skyddsvärdet och för att 

införa grupper i lagstiftningen. Utan ett sådant utgångsläge är det därför svårt att dra 

klara slutsatser om vad som krävs för att erhålla skyddet och i sin tur var gränsen dras 

för vad som skall anses vara straffvärt. I detta avsnitt skall jag därför behandla hat- och 

hetslagstiftningens nuvarande utformning enligt dess förarbeten när hets mot folkgrupp 

och straffskärpningsregeln senast ändrades, i syfte att analysera de grunder som 

lagstiftningen idag inbegriper såsom skyddsvärda och vad som därigenom omfattas som 

mer straffvärt. 

Inför den senaste ändringen av hat- och hetslagstiftningen anfördes skäl för att även 

homosexuella som grupp borde åtnjuta skydd, och tillämpningsområdet för hets mot 

folkgrupp utvidgades därmed till att omfatta hets med anspelning på sexuell läggning.
79

 

Då straffskärpningsregeln redan ansågs omfatta sexuell läggning enligt ”annan liknande 
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omständighet” anfördes att bestämmelsen skulle förtydligas så att det uttryckligen 

framgick att också sexuell läggning omfattades. Motsvarande ändring genomfördes i 

TF. Regeringen framhöll i propositionen att det för att kriminalisera gärningar som 

tidigare inte varit straffbelagda måste föreligga ett påtagligt behov och att det måste röra 

sig om gärningar som framstår som straffvärda.
80

 Vidare anfördes att införandet av ett 

nytt straffbud också måste framstå som en åtgärd genom vilket det oönskade beteendet 

effektivt kan motverkas.
81

 Det påtalades även att de aktuella övervägandena gjorde sig 

gällande inom det grundlagsskyddade området och att det krävs mycket starka skäl och 

ett påfallande stort behov för att en grundlagsändring skall göras.
82

  

3.3.1 Skälen för senaste ändringen 

Regeringen redovisade skälen för att även hets mot homosexuella skulle inbegripas som 

en straffvärd gärning enligt bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Som skäl för samma 

införande i straffskärpningsregeln anfördes bara att detta var i konsekvens med 

bedömningen avseende utformningen av hets mot folkgrupp.
83

 Då sexuell läggning 

redan ansågs omfattas av straffskärpningsregeln enligt rekvisitet annan liknande 

omständighet men en hänvisning gjordes till ändringen i hets mot folkgrupp, utgår jag 

från att denna straffvärdebedömning ligger till grund för införandet även i straff-

skärpningsregeln.  

Regeringen inledde med att konstatera att det inte råder någon tvekan om att homo-

sexuella är en utsatt grupp i samhället.
84

 Det framhölls dock att statistiken avseende 

brott mot homosexuella pekar på ett relativt litet antal brott, men att mörkertalet är stort 

när det gäller brottsstatistik med homofobisk anknytning.
85

 Den begränsade statistiken 

utgjorde alltså inget hinder för konstaterandet att homosexuella likväl är en utsatt grupp. 

Regeringen anförde sedan som ett andra skäl för kriminaliseringen att hets mot 

homosexuella utgör en stor beståndsdel i den propaganda som sprids av national-

socialistiska och andra rasideologiska grupper.
86

 Regeringen menade att agitationen mot 

homosexuella som grupp är invävd i ideologin hos rasistiska och nazistiska grupper i 

stort och att det är obestridligt att homosexuella därmed får utstå en hel del hat och hot 
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genom dessa gruppers propaganda.
87

 Det anfördes även att propagandan är vanligt 

förekommande samt att hatet och hoten pågått kontinuerligt under en lång tid. Det 

framhölls också att det finns goda skäl att anta att den homofobi som legat till grund för 

vissa angrepp på människor med homosexuell läggning hämtat näring ur den hat- och 

hetspropaganda mot homosexuella som grupp som bedrivs av flertalet högerextrem-

istiska grupper och nätverk i Sverige.
88

 Då homosexuella har, och under en längre tid 

haft, en särskilt utsatt position jämfört med andra grupper i samhället tillsammans med 

det faktum att det då inte fanns något skydd mot den sortens hetspropaganda mot 

homosexuella, ansåg regeringen att det fanns mycket starka skäl som talade för att 

kriminalisera också hets mot homosexuella som grupp.
89

 

Det första regeringen anförde som skäl för bedömningen var alltså att homosexuella är 

en särskilt utsatt grupp i samhället, där mycket tyder på att många fått utstå ett inte 

obetydligt antal brott med hatmotiv på grund av deras sexuella läggning. Värt att notera 

är att regeringen inte nämnde något om minoritet eller sårbarhet, utan enbart använde 

termen utsatthet. Baserat på det anförda om att homosexuella länge fått utstå en hel del 

hets och hot samt blivit utsatta för brott på grund av deras sexuella läggning, synes en 

riktlinje för kriminaliseringsbehovet därför vara att den särskilda utsattheten uppstått på 

grund av, eller i vart fall förstärkts av, att propaganda och brott baserat på grupp-

tillhörigheten faktiskt riktats mot gruppen under en lång tid. Regeringens uttalande 

senare i propositionen angående att inte införa transpersoner i bestämmelsen om hets 

mot folkgrupp, tyder även på att gruppen som är utsatt måste utstå tillräckligt allvarlig 

hat-, hot- och hetspropaganda eller i tillräcklig utsträckning för att ett krimina-

liseringsbehov skall föreligga; regeringen framhöll att även om det skulle förekomma 

hetspropaganda mot transpersoner som grupp, saknades det belägg för att det skulle ha 

skett på ett sådant sätt att det skulle kunna motivera en ytterligare begränsning av 

yttrandefriheten.
90

 Att hatet och hetsandet skall ha nått upp till en viss ”nivå” är inte 

orimligt satt i förhållande till att inskränka rätten till yttrandefrihet, som ju åtnjuter ett 

starkt skydd i svensk rätt. I fråga om homosexuella som grupp ansåg regeringen att 

kriminaliseringen inte går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål 

som föranleder inskränkningen i yttrandefriheten eller att den skulle sträcka sig så långt 
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att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen, samt att skälen som talar för krimina-

liseringen vägde mycket tyngre än skälet för att inte begränsa yttrandefriheten.
91

 

Konstaterandet att hatet och hoten mot homosexuella är invävt i den rasistiska och 

nazistiska propagandan ger intrycket att regeringen ville påtala att propagandan mot 

homosexuella redan var inbegripet i vad som i allmänhet ansågs vara ett straffvärt 

handlande, snarare än att gränserna för det som omfattades som straffvärt behövde 

utsträckas. Faktum är trots allt att homosexuella genom tiderna ansetts avvika från 

normen och likväl fått utstå kränkningar, av såväl samhället som enskilda. Idag hör det 

oftast till vanligheterna att anhängare av högerextremistiska nätverk sprider lika mycket 

homofobi som främlingsfientlighet. Genom att hets mot homosexuella kopplades 

samman med den rasistiska och antisemitiska agitationen och att den grunden utgjorde 

ett skäl för kriminalisering, förefaller det i propositionen även som att rashatet, 

antisemitismen och främlingsfientligheten överlag utgör något av en kärna i hat- och 

hetslagstiftningen som en ny grupp bör ha en anknytning till. Att dessa framstår som 

kärnan i lagstiftningen är inte särskilt förunderligt då det är de omständigheterna som 

funnits med ända sedan hets mot folkgrupp kriminaliserades (härstamning och 

trosbekännelse). Det som dock lämnas ovisst är om detta kan komma att ha betydelse 

vid kommande överväganden om huruvida nya grupper skall erhålla skydd. Det är svårt 

att dra en slutsats om en ny grupps skyddsvärde kan behöva baseras på den kopplingen 

för att erhålla skydd eller om den kan införas på helt ”egna meriter”, såsom att gruppen 

enligt regeringens första skäl utsatts för tillräckligt allvarliga kränkningar av hat- och 

hetskaraktär under en längre tid.  

Då straffskärpningsregeln sträcker sig längre än bestämmelsen om hets mot folkgrupp i 

och med rekvisitet annan liknande omständighet, omfattar den även ett större straffvärt 

område. I brist på riktlinjer om vad som kan utgöra andra liknande omständigheter är 

det än svårare att dra några klara slutsatser om bestämmandet av en grupps skyddsvärde. 

I propositionen till straffskärpningsregelns införande angavs inga specifika grunder för 

att sexuell läggning kunde inbegripas som ett diskriminerande motiv av jämförligt 

slag.
92

 Som skäl för att sedan införa sexuell läggning som en omnämnd omständighet i 

bestämmelsen anfördes att det var i ett förtydligande syfte, vilket bidrar ytterligare till 
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svårigheten att utröna vad som krävs för att införa en grupp genom en uttrycklig upp-

räkning och på vilka grunder.
93

  

3.3.2 Sammanfattning 

Det ovan anförda är de grunder och skäl för att införa en skyddsvärd grupp som angavs 

i förarbetena inför den senaste ändring som gjorts i lagstiftningen. Detta kan därför 

sägas ge uttryck för vad nu gällande rätt uppfattar och innefattar som straffvärt. Då inga 

generella grunder uttalats för en grupps erhållande av skydd får ledning därför sökas i 

de utläsbara skäl som angetts i de senaste förarbetena. Ställt mot förarbetena inför 

kriminaliseringen av hets mot folkgrupp år 1948 är det av regeringens senast uppställda 

skäl inte svårt att se att förslaget grundar sig i att de homosexuella som grupp skall 

skyddas från att utstå kränkningar av hat- och hetskaraktär. Skyddet för bl a frid, liv, 

hälsa och ära är viktiga aspekter som etablerats i skyddsintresset tillsammans med det 

ursprungliga skyddet för den samhälleliga ordningen.
94

 Som ovan redan nämnts har 

dessa alltid gått hand i hand, men det anförs allt oftare i förarbetena att krimina-

liseringens grund som ett skydd för den allmänna ordningen grundas på principerna om 

alla människors lika värde och rättigheter, som annars kan bidra till att demokratins 

grunder äventyras om vissa grupper inte känner sig välkomna eller hemmahörande i 

samhället.  
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4 Om kränkningar av hat- och hetskaraktär 

 

Tillsammans med hat- och hetslagstiftningens rättsutveckling mot att i allt större 

utsträckning tillhandahålla ett skydd mot kränkningar för de utsatta grupperna, har det 

även med samhällsutvecklingen överlag riktats allt mer fokus mot kränkningar av den 

personliga integriteten. Kränkning utgör idag ett centralt begrepp och som ofta medför 

en lika stor, om inte större, skada för offret som den eventuella fysiska skadan. Som 

tidigare antytts förekommer kränkningar av hat- och hetskaraktär inte enbart mot de 

grupper som införts i hets mot folkgrupp och i straffskärpningsregeln, och som en följd 

av detta finns det anledning att ifrågasätta konstruktionen avseende uppräkningen av 

grupper. I detta kapitel avser jag därför att först utreda kränkningsbegreppet för att 

sedan analysera omfattningen av hat- och hetslagstiftningens skydd. 

 

4.1 Kränkningars straffvärdhet 

4.1.1 Allmänt 

En definition av kränkning kan hämtas ur 2 kap 3 § skadeståndslagen (1972:207), 

(SkL), som stadgar att en kränkning kan förorsakas av ett brott som innefattar ett 

angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära. Med det avses brott som angriper 

offrets personliga integritet.
95

 Med angrepp på person menas brott som är förenade med 

våld, och med angrepp mot annans frihet avses brott som kränker rörelse- och 

handlingsfriheten.
96

 Vidare innebär angrepp mot annans frid den enskildes rätt att vara 

ifred och att hålla sitt privatliv okänt för andra, medan angrepp mot annans ära i första 

hand avser ärekränkningsbrotten.
97

 Det måste dock poängteras att detta är en 

skadeståndsrättslig definition. På flera ställen i brottsbalken och inom specialstraffrätten 

återkommer begreppet kränkning som ett rekvisit i en straffbelagd gärning, men någon 

egen specifik brottsbeteckning avseende psykiska kränkningar av den personliga 

integriteten finns inte. Psykisk kränkning av den personliga integriteten är alltså i sig 

självt inte kriminaliserat annat än där det eventuellt inbegrips som en del av någon redan 

                                                           
95

 Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar (Zeteo), kommentaren till 2 kap 3 §. 
96

 A st. 
97

 A st. 



36 

 

straffbelagd gärning, såsom t ex grov fridskränkning 4 kap 4 a § BrB. Inom straffrätten 

finns därmed inte en enhetlig generell definition av vad en kränkning av den personliga 

integriteten innebär. Brott som innebär en allvarlig kränkning av offrets personliga 

integritet medför vidare enligt 2 kap 3 § SkL en rätt för offret att få skadestånd, som inte 

förutsätter att fysisk skada förekommit. Av 29 kap 1 § 2 st BrB följer även som 

utgångspunkt att den kränkning en gärning inneburit skall beaktas för alla brott vid 

bedömningen av straffvärdet.  

Ökade kunskaper om vilka skadeverkningar en psykisk kränkning av den personliga 

integriteten kan medföra har bidragit till att både samhället och rättsväsendet i större 

utsträckning fördömer och ser strängt på sådana kränkningar. Det tilltagande fokuset på 

den personliga integriteten har även föranletts av att utrymmet för att utsättas för 

kränkningar har växt, då teknikutvecklingen av internet och sociala medier medför att 

det idag går snabbt och är mycket enkelt att kränka någons integritet utan att ens vara i 

närheten av personen. Kränkningar via internet kan dessutom ske anonymt och snabbt 

få en omfattande spridning. Värnandet om rätten till integritet har den senaste tiden bl a 

tagit sig uttryck i ny kriminalisering avseende kränkande fotografering enligt 

4 kap 6 a § BrB, som åsyftar att ge ett skydd mot intrång i den enskilda individens 

fredade sfär. Regeringen har även enligt dir 2014:74 gett en utredning i uppdrag att se 

över det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, och då särskilt när det 

gäller hot och andra kränkningar. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2016. 

4.1.2 Kränkning av människovärdet 

Kränkningar av hat- och hetskaraktär är ett samlingsbegrepp i vilket jag inbegriper alla 

kränkningar som anspelar på hat och hets. Kränkningen kan alltså ha karaktären av både 

hat och hets oavsett om den riktas mot en person eller en grupp. Kränkningar av hat- 

och hetskaraktär inrymmer således både gärningar som rubriceras som hets mot 

folkgrupp och hatbrott, med skillnaden att angreppsobjektet för en kränkning 

beträffande hets mot folkgrupp inte är en specifik individ utan en hel grupp. En 

kränkning i ett hatbrotts bemärkelse kan däremot även riktas mot ett enskilt brottsoffer.  

När det kommer till kränkningar av hat- och hetskaraktär, har lagstiftaren ansett att brott 

med motiv att kränka vissa personer eller grupper är särskilt straffvärda och utgör 

därmed grund för ett skärpt straffvärde. Enligt straffskärpningsregeln är det särskilt 

straffvärda i gärningen således att brottet föregåtts av ett motiv att kränka på grund av 
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någon av omständigheterna som bestämmelsen omfattar, vilket skall hållas isär från 

skuldläran om uppsåt och oaktsamhet. För att en skärpning av straffvärdet skall bli 

aktuell måste således inte enbart gärningsmannens skuld fastställas, utan det måste även 

kunna ställas bortom rimligt tvivel varför gärningsmannen begått brottet.  

Vad är det då som bottnar i det straffvärda motivet att kränka? Det som kännetecknar 

kränkningar av hat- och hetskaraktär är att brottet föranleds av ett hat mot och 

oacceptans inför något som tillhör personens eller gruppens identitet. Kränkningen 

riktas således inte mot vem man är, utan vad man är och vad man representerar.
98

 Att 

utsätta en person eller grupp för ett hat- eller hetsbrott och åstadkomma en kränkning på 

grund av omständigheter som hör till en del av de utsattas identitet, med motivet att 

personen eller gruppen därför är mindre värd, innebär således en kränkning av de 

utsattas värden som människor. Eftersom hatet och oacceptansen härrör ur en 

föreställning om att det finns vissa grupper i samhället som är mindre värda än andra 

och inte hör till ”normen”, är kränkningar av hat- och hetskaraktär ett direkt uttryck för 

en nedvärdering av personens eller gruppens människovärde. I propositionen till den 

senaste ändringen av hat- och hetslagstiftningen anfördes att brott av främlingsfientliga, 

antisemitiska och homofobiska slag kan sägas ha sin udd riktad mot grundläggande 

värderingar om alla människors lika värde och ytterst mot hela den värdegrund som bär 

upp demokratin.
99

 Enligt Brå råder det även internationell enighet om att kränkningar av 

hat- och hetskaraktär är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter.
100

  

För en individ upplevs detta alltså inte endast som en kränkning av den personliga 

integriteten genom att bli utsatt för t ex ett våldsbrott, utan även som en psykisk 

kränkning då brottet innebär ett angrepp mot den utsattes identitet och värdighet.
101

 Då 

hatbrott oftast riktas mot ett offer som valts på grund av vad offret representerar, snarare 

än på grund av det individuella offrets person, uppfattas hatbrott som s k message 

crimes.
102

 Med detta menas att brottet är utformat för att tala om för inte endast det 

enskilda offret, utan även för hela gruppen som offret tillhör, att de är mindre värda eller 

ovälkomna.
103

 På så vis utsträcks hatbrottets effekt till att omfatta alla som tillhör den 
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specifika gruppen och skapar därigenom oro, anspänningar och en känsla av sårbarhet 

hos alla medlemmar av den gruppen.
104

 Därför anses hatet och våldet påverka hela 

samhället och utgöra ett hot mot demokratin, då förekomsten av de negativa attityderna 

riskerar att tysta gruppen och bidra till uppfattningen att deras liv och identiteter inte har 

en självklar plats i samhället.  

Att en kränkning av människovärdet är särskilt klandervärt och utgör ett hot mot 

demokratin kommer till uttryck genom grundlagen och manifesteras redan i 

statsskickets grunder enligt 1 kap 2 § RF. Där stadgas att den offentliga makten skall 

utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

frihet och värdighet, samt att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella 

välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det allmänna 

skall vidare enligt samma paragraf verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 

samhällets alla områden samt verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet 

och jämlikhet i samhället. Även den personliga integriteten grundlagsskyddas i 2 kap 6 

§ RF. Detta stadgande tillhandahåller dock ett skydd för den enskilde gentemot det 

allmänna, och gäller alltså inte mellan enskilda. Vidare följer de grundläggande 

mänskliga rättigheterna av bl a artiklarna 5 och 8 EKMR om rätt till frihet och säkerhet 

respektive rätt till skydd för privat- och familjeliv. Sverige har även anslutit sig till ett 

flertal internationella konventioner som bl a FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. Det straffvärda underströks även i propositionen till straffskärpnings-

regelns införande, där det uttryckligen anfördes att skälet för införandet bl a var att 

yttringar som tar sig uttryck i förakt eller förtryck av utsatta grupper är oförenliga med 

tanken om alla människors lika värde.
105

 

Det finns därmed mycket som understödjer att kränkningar av hat- och hetskaraktär är 

särskilt klandervärda och därför straffvärda. En kränkning av hat- och hetskaraktär mot 

en individ är en kränkning av den personliga integriteten, men som särskilt tar sikte på 

att kränka människovärdet som inbegrips i en människas personliga integritet. Grunden 

för en sådan kränkning tar som redan nämnts sikte på vad personen representerar i fråga 

om grupptillhörighet, medan en annan kränkning kan riktas mer mot vem den enskilda 

individen är. Ett krogslagsmål som resulterar i misshandel är likväl en kränkning av den 

personliga integriteten, men misshandeln behöver inte vara föranledd av ett hat mot vad 
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offret representerar. På så vis kan det förekomma olika kränkningar, men de är oftast 

överlappande genom att de kränker den personliga integriteten på ett eller annat sätt. 

 

4.2 Omfattningen av lagstiftningens skydd 

Den straffvärda tyngdpunkten i kränkningar av hat- och hetskaraktär består alltså av att 

kränkningarna föranleds av ett hat mot vad som oftast utgör en väsentlig del av 

personens eller gruppens identitet och strider därmed mot demokratiska principer om 

människors lika värde. Hat- och hetslagstiftningen är dock konstruerad som en 

uppräkning av grupper trots att en kränkning av hat- och hetskaraktär kan riktas mot 

många fler än de som omfattas genom uppräkningen. Det kan därmed argumenteras för 

att det straffvärda området är större än vad som getts utrymme i lagstiftningen.  

4.2.1 Uppräkning av grupper 

Bestämmelsen om hets mot folkgrupp är utformad på så vis att skyddet endast omfattar 

de grupper som inbegrips genom uppräkningen i bestämmelsen. Det är alltså inte 

olagligt att hetsa mot en grupp med anspelning på något annat än det som uttryckligen 

är omnämnt i bestämmelsen. På senare tid har tiggare varit en i hög grad aktuell 

debattfråga och inför EU-valet den 25 maj 2014 gick Sverigedemokraterna ut med 

valaffischer som bl a innehöll antitiggarbudskap. JK inledde dock inte förundersökning 

då innehållet i affischerna inte kunde anses vara riktat mot en sådan grupp av personer 

som avses med straffstadgandet om hets mot folkgrupp.
106

 Denna situation av 

hetskaraktär föll alltså utanför lagstiftningen på grunden att tiggare inte är införda i 

bestämmelsen. Det råder ingen större tvekan om att valaffischerna spred ett budskap om 

att tiggare inte är välkomna eller hemmahörande i Sverige och kunde därmed sägas vara 

ett tydligt uttryck för att nedvärdera tiggarnas värden som människor baserat på vad de 

representerar. Trots att gärningen riktades mot tiggare som en kollektivt bestämd 

grupp
107

 och motsvarar straffvärdheten i kränkningar av hat- och hetskaraktär, var 

således bestämmelsen om hets mot folkgrupp inte tillämplig. Hade valaffischernas 

innehåll avsett romer, som idag kanske är den folkgrupp som oftast förknippas med 
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tiggare, hade gärningen däremot omfattats av tillämpningsområdet för hets mot 

folkgrupp och förundersökning hade därmed högst sannolikt inletts. 

Även straffskärpningsregeln är utformad som en uppräkning av grupper, med tillägget 

”annan liknande omständighet”. Som redan nämnts finns ingen statistik hos Brå för hur 

ofta domstolen beslutat att en annan liknande omständighet skall utgöra grund för 

skärpning av straffvärdet. I en undersökning som företagits av Brå över polis-

anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv år 2013 har ett urval gjorts för vilka 

motiv som redovisas. Då det inte finns en enhetlig definition av hatbrott finns det inte 

heller fastställda ramar för vilka motivgrunder som bör ingå i statistiken.
108

 Utöver de 

hatmotiv som är inbegripna genom de omnämnda omständigheterna i straff-

skärpningsregeln har även transfobiska motiv inkluderats i rapporten.
109

 Av 

anmälningarna bedömdes 1 procent (50 anmälningar) ha haft transfobiska motiv, i 

jämförelse med främlingsfientliga/rasistiska motiv som utgjorde 73 procent (4000 

anmälningar).
110

 Då detta endast speglar de polisanmälningar som gjorts kan inte några 

klara slutsatser dras om hur många brott med hatmotiv som faktiskt begåtts.  

I och med avsaknaden av en enhetlig hatbrottsdefinition och då definitionen därför 

varierar mellan rättsinstanserna försvåras bedömningen avsevärt beträffande vad som är 

ett hatbrott.
111

 Det finns inte heller några klara riktlinjer om vilka andra omständigheter 

som kan utgöra hatmotiv. Detta, i kombination med att straffskärpningsregeln baserats 

på uppräkningen av grupper i hets mot folkgrupp, utgör enligt min mening en risk för 

att många hatmotiv faller utanför lagföringen. Offret måste åtminstone antyda för den 

som tar upp polisanmälan att brottet haft ett hatmotiv för att detta skall fångas upp och 

kodas in i anmälan som ett eventuellt hatbrott. Troligtvis definierar dock en del offer 

inte brottet som ett hatbrott då de kanske inte har kunskapen om vilka grunder som 

utgör ett hatbrott, eller att även andra liknande omständigheter än dem som räknas upp 

också kan vara hatmotiv. Att lagstiftaren vartefter för in omnämnda omständigheter i 

straffskärpningsregeln som en konsekvens av de ändringar som görs i hets mot 

folkgrupp, menar jag bidrar till att ett större fokus riktas mot de grupper som inbegrips 

genom uppräkningen. Detta förfarande signalerar även att de som införs erhåller ett 

starkare skydd än övriga grupper som kan tänkas falla in under andra liknande 
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omständigheter. Trots att straffskärpningsregeln genom tillägget ”annan liknande 

omständighet” öppnar upp för att bättre än hets mot folkgrupp motsvara straffvärdheten 

i kränkningar av hat- och hetskaraktär, leder utformningen av straffskärpningsregeln till 

att detta inte motsvaras i praktiken. Den ineffektiva tillämpningen av rekvisitet annan 

liknande omständighet innebär därmed att sannolikheten för att skärpning av 

straffvärdet blir aktuellt för ett hatbrott mot t ex en tiggare är mycket lägre än för ett 

hatbrott med rasistiska motiv. 

Hets mot folkgrupp har alltså utformats som en uttömmande uppräkning av de grupper 

som omfattas, och därmed omfattas inte hets mot någon annan grupp. Straffskärpnings-

regeln öppnar upp för andra liknande omständigheter, men i och med bristen på tydliga 

riktlinjer och praxis om vilka dessa omständigheter kan vara samt valet av samma 

utformning som hets mot folkgrupp faller fokus bort från att uppräkningen i straff-

skärpningsregeln inte är uttömmande. Hade bestämmelserna istället varit exempli-

fierande eller gett förslag på vilka situationer som skall inbegripas genom t ex ett 

generellt kriterium om utsatthet, skulle förmodligen inte de situationer som återspeglar 

en straffvärd hat- eller hetskränkning falla utanför i samma utsträckning. Ställt mot det 

straffvärda i att kränka människovärdet hos de utsatta är det svårt att se rimligheten i att 

t ex tiggare skall åtnjuta ett svagare skydd än romer, då kränkningen högst sannolikt 

bottnar i samma hat och förakt. Möjligheten att tillämpa 29 kap 1 § 2 st BrB vid 

straffvärdebedömningen finns dock fortfarande, men brottet faller därmed utanför 

kategorin hatbrott som lagstiftaren genom införandet av straffskärpningsregeln uttryck-

ligen ville markera innebörden av. 

4.2.2 Gruppkonstruktionen 

Det uppstår även ett annat problem i fråga om hat- och hetslagstiftningens konstruktion 

avseende grupper. Då lagstiftningen är baserad på grupptillhörighet innebär detta att det 

inte enbart är övriga grupper som faller utanför lagstiftningen, utan även alla kränk-

ningar mot enskilda som inte riktas mot en grupptillhörighet som avses med be-

stämmelserna.
112

 Som ovan redan anförts har kränkningar av den personliga integriteten 

                                                           
112

 Kränkningar mot enskilda faller utanför tillämpningsområdet för hets mot folkgrupp redan på den 

grunden att angreppsobjektet inte är en grupp. Dock faller alltså dessa kränkningar även utanför straff-

skärpningsregeln om de inte riktas mot en grupptillhörighet som avses med omständigheterna i 

bestämmelsen. För dessa situationer finns dock möjligheten att tillämpa 29 kap 1 § 2 st BrB vid 

straffvärdebedömningen. Vad jag i förhållande till det vill understryka, är att det finns en risk att ett brott 
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ökat i takt med samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen. Näthat är ett allt växande 

problem och samtidigt anses mobbning och trakasserier i skolor och på arbetsplatser 

utgöra ett stort samhällsproblem. De straffbestämmelser som är av störst intresse 

avseende sådana kränkningar mot enskilda (när det inte rör sig om kränkningar av den 

fysiska integriteten) är brottsbalkens bestämmelser i 4 kap, t ex olaga hot eller 

ofredande, samt bestämmelserna om förtal och förolämpning i 5 kap. I avsaknad av en 

särskild straffbestämmelse där psykisk kränkning av den personliga integriteten 

uttryckligen straffbeläggs och då förutsättningarna förändrats beträffande möjligheten 

att begå sådana brott, är det straffrättsliga regelverket för att komma åt sådana 

kränkningar en aning omodernt och inte helt ändamålsenligt och effektivt.  

Vad som blir särskilt problematiskt, är att mycket pekar på att kränkningarna i allt större 

utsträckning tenderar att anta en hat- och hetskaraktär. Mobbning har fått ett helt nytt 

spelutrymme i och med teknikutvecklingen och många unga personer utsätts för en 

vidsträckt internetmobbning genom att t ex bli uthängda på sociala medier med bild och 

kränkande textkommentarer. Möjligheten att kränka anonymt genom att gömma sig 

bakom alias på internet till skillnad från på skolgården är troligtvis den orsak som 

bidragit till att kränkningarna ofta ger uttryck för ett omfattande hat och förakt mot de 

utsatta personerna. Detta hat riktas inte alltid mot vad den utsatte representerar i fråga 

om grupptillhörighet, men är likväl ett uttryck för ett hat mot personen och ibland till 

och med avsett att kränka den utsattes värde som människa. Se t ex det s k 

”Instagrammålet”
113

, där två ungdomar dömdes för grovt förtal efter att ha hängt ut till 

största delen unga flickor som lössläppta och slampor. Frågan är dock om rubriceringen 

grovt förtal verkligen fångar in det straffvärda i de grova psykiska kränkningar som 

anspelar på hat och hets som målsägandena utsatts för. 

Detta är ett problem som även kommit till uttryck genom att unga kvinnor och kvinnliga 

medieprofiler utsätts för ett omfattande kvinnohat. I en dom från september 2014 

dömdes en man för ofredande av en kvinnlig journalist efter att ha lämnat ett 

meddelande i ett kommentarsfält på internet innehållande grova våldsskildringar.
114

 Den 

kränkande kommentaren var avsedd att läsas av journalisten och var därför ett brott 

                                                                                                                                                                          
med hatmotiv i straffskärpningsregelns bemärkelse inte uppmärksammas om kränkningen inte riktas mot 

en sådan grupptillhörighet som avses med bestämmelsen. 
113

 Göteborgs tingsrätt, mål nr B 705-13. Domen överklagades till hovrätten för västra Sverige avseende 

skadeståndet (mål nr T 3485-13). 
114

 Stockholms tingsrätt, mål nr B 10319-14. 
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riktat mot henne personligen. Kommentaren var dock uppenbart föranledd av jour-

nalistens ställningstagande i den feministiska debatten och hade en tydlig karaktär av 

kvinnohat. Tingsrätten uttalade även i domen att den egentliga grunden för den 

tilltalades kommentar föreföll ha varit en hätsk inställning till jämställdhet och 

feminism.
115

 Kränkningen riktade sig mot vad journalisten representerar som kvinna 

och enligt min mening är det svårt att se att motivet för kränkningen var något annat än 

ett hat som härrörde ur en föreställning om kvinnors mindre värde. Då kön inte 

innefattas i bestämmelsen hets mot folkgrupp är hets mot kvinnor i sig inte olagligt. 

Skärpning av straffvärdet blev i detta mål inte ens fört på tal, trots att straffskärpnings-

regeln möjliggör ett högre straffvärde för hatbrott mot enskilda och på grunden annan 

liknande omständighet, och trots möjligheten att tillämpa 29 kap 1 § 2 st. 

4.2.3 Sammanfattning 

Avsaknaden av en särskild bestämmelse om ett specifikt straffrättsligt skydd mot 

psykiska kränkningar av den personliga integriteten och det faktum att en kränkning av 

hat- och hetskaraktär måste kunna hänföras till någon uppräknad grupptillhörighet för 

att falla in under hat- och hetslagstiftningen (åtminstone för en effektiv lagföring), pekar 

på en ofullkomlighet i strafflagstiftningen. Trots att straffvärdheten i kränkningar av 

hat- och hetskaraktär bl a består i att förminska de utsattas värden som människor på 

grund av grupptillhörighet, omfattar hat- och hetslagstiftningen genom sin konstruktion 

inte alla sådana kränkningar. Detta menar jag att talar för att det straffvärda området är 

större än vad hat- och hetslagstiftningen genom sin nuvarande utformning omfattar. 
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5 Överväganden för lagändringar 

 

Rättsutvecklingen på hat- och hetsområdet har gått från en lagstiftning som skyddar den 

allmänna ordningen mot att också tillhandahålla ett skydd på individnivå för de utsatta 

grupperna, tillsammans med en samhällsutveckling som bidragit till ett ökat behov av 

ett mer omfattande skydd mot kränkningar också till förmån för enskilda. Detta har lett 

till att hat- och hetslagstiftningen idag innefattar flera skyddsintressen. Ändringar som 

gjorts i lagstiftningen har byggt på den befintliga konstruktionen och genom förarbetena 

har grunderna för kriminaliseringen anpassats vartefter i ett försök att motsvara de 

skyddsbehov som uppenbarats. Regleringen återspeglar därigenom dels det straffvärda i 

att äventyra samhällsordningen och demokratins grundvalar, dels det straffvärda i att 

kränka den personliga integriteten med hatmotiv på gruppnivå och individnivå. Det 

uppstår därmed vissa motsägelser i vad hat- och hetslagstiftningen idag har för avsikt att 

omfatta i förhållande till dess faktiska tillämpningsområde. Trots att rättsutvecklingen 

enligt förarbeten och lagändringar ger uttryck för att det straffvärda i gärningarna 

inbegriper att de strider mot den grundläggande uppfattningen om alla människors lika 

värde, har lagstiftaren inte ändrat konstruktionen som pekar ut vissa gruppers människo-

värde som mer skyddsvärt än andras. Frågan uppstår därmed vilka lagändringar som 

vore motiverade och önskvärda för att tillgodose skyddsbehovet och om det finns några 

eventuella aspekter som skulle motivera att lagkonstruktionen behålls. 

 

5.1 Om skydd för kränkning av den personliga integriteten 

När det kommer till de situationer som faller utanför hat- och hetslagstiftningen måste 

först en viktig särskiljning göras. Trots att straffvärdheten i kränkningar av hat- och 

hetskaraktär bl a innefattar något så övergripande som att förminska människovärdet, 

finns det en poäng med att tillhandahålla separata skydd avseende de kränkningar som 

riktas mot en grupptillhörighet, och de som inte baseras på grupptillhörighet riktat mot 

enskilda. Kränkning av den personliga integriteten är ett komplext område, inte minst 

på grund av frånvaron av en enhetlig straffrättslig definition, och enligt min mening är 

det där särskiljningen uppstår.  
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De kränkningar som avses i hat- och hetslagstiftningen har den specifika karaktären att 

de riktas mot en del av den utsattes identitet och vad den utsatte representerar. Som 

redogjorts för i avsnitt 4.2 kan kränkningar likväl anta en karaktär av hat och hets mot 

en enskild, vissa till och med i syfte att kränka den utsattes människovärde, men inte 

nödvändigtvis på grund av vad den utsatte representerar i fråga om grupptillhörighet. En 

sådan kränkning som anspelar på hat eller hets innebär högst troligen i lika stor 

utsträckning en psykisk kränkning för den utsatte, men riktas mot vem den utsatte är. 

Det skyddsvärda intresset inbegriper därvid mer den personliga integriteten som sådan 

snarare än intresset att skydda den demokratiska principen om alla människors lika 

värde och rättigheter i samhället.  

Gränsdragningen häremellan beror därmed på att det finns en anknytning till grupp-

konstruktionen som sammanhänger med vad hat- och hetskränkningar utgörs av. 

Samhället består av en mängd olika grupper, vissa grupper mer identifierbara och 

utsatta än andra, men kränkningar av hat- och hetskaraktär härrör ur en föreställning om 

att vissa grupper som samhället består av inte hör till normen och därmed är mindre 

värda. Skyddsvärdet och straffvärdet är således till viss del grundat på samhällets 

kategorisering av grupper och intresset att skydda demokratin bidrar därför som en 

viktig poäng med gruppkonstruktionen.  

Det uppstår till följd därav ett område för enskilda som inte riktigt går att sortera in 

under definitionen av kränkningar i hat- och hetslagstiftningens bemärkelse, men som 

samtidigt inte heller helt tillfredsställande tillgodoses någon annanstans i straff-

lagstiftningen. När det gäller enskilda individer bör enligt min mening en grundlig 

utredning göras av skyddet för den personliga integriteten, som förhoppningsvis nu 

kommer att göras enligt den redan nämnda utredningen.
116

 För det fall att en ny straff-

bestämmelse skulle införas i 4 kap BrB om psykisk kränkning av den personliga 

integriteten, skulle enskilda erhålla skydd för de straffvärda kränkningar som nu inte 

faller in under hat- och hetslagstiftningen och som inte heller helt tillfredsställs genom 

nuvarande strafflagstiftning i 4 och 5 kap BrB. En passage om grov psykisk kränkning 

av den personliga integriteten kunde även införas med hänvisning till rekvisitet att 

kränka den utsattes människovärde, för att komma åt de fall där en enskild utsätts för 

kränkningar som anspelar på hat och hets, men som inte riktas mot en grupptillhörighet. 
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Här måste dock tilläggas, att en sådan straffbestämmelse som skulle avse att skydda den 

personliga integriteten troligtvis även måste ange sätt för att kränka skyddsintresset. På 

så vis skulle utformningen av en sådan bestämmelse innebära att angreppet behöver 

exemplifieras genom gärningar. Det uppstår då en svår fråga om hur bestämmelsen 

skulle utformas i praktiken för att lyckas fånga in den straffvärda kränkningen. 

 

5.2 Om skydd för utsatta grupper 

5.2.1 Historisk utsatthet 

Ur ett historiskt perspektiv framstår utformningen av brottet hets mot folkgrupp som 

fullt begriplig. Aspekter om vad hatet härrör ur var en infallsvinkel som blev aktuell 

först mot 1980-talet och troligtvis var det en bidragande orsak till att kriminaliseringen 

fick sin konstruktion baserad på en uppräkning av grupper. Härstamning och tros-

bekännelse som då infördes i bestämmelsen återspeglade de grupper som faktiskt 

utsattes för en utbredd hetspropaganda och förföljelse. Som ett brott mot allmän ordning 

blev det därmed enkelt att peka ut vad propagandan riktades mot och vad den 

samhälleliga oron uppstod ur. Fortsättningsvis idag är bestämmelsen utformad som ett 

brott mot staten, men med ett skyddsintresse som även inbegriper att skydda de utsatta 

grupperna från att utstå kränkningar. Dock är införandena av de grupper som idag 

omfattas grundade på en fortsatt anknytning till någon form av kärna baserad på 

främlingsfientlighet och antisemitism.
117

 Motsägelsen, eller ofullkomligheten, uppstår i 

och med att straffvärdheten omfattar ett förtryck av människors lika värde och 

rättigheter. De gärningar som brottsbeskrivningen för hets mot folkgrupp kriminaliserar 

är i allra högsta grad ett stort hot mot demokratin och bör enligt min mening definitivt 

inte avkriminaliseras, men frågan är om bestämmelsen bör ändras så att den motsvarar 

det straffvärda området.  

Vid en ändring av bestämmelsen om hets mot folkgrupp i syfte att bättre omfatta det 

straffvärda området bör det enligt min mening övervägas om bestämmelsen fort-

sättningsvis skall vara konstruerad som en uttömmande uppräkning av grupper. Som 

redan redogjorts för riktas hetspropaganda även mot andra grupper i samhället. 

Regeringen anförde dock inför den senaste lagändringen att ett skäl för krimina-
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liseringsbehovet inte enbart var att gruppen i tillräcklig omfattning varit utsatt för hat, 

hot och hets under en lång tid, utan anförde även kopplingen till den främlingsfientliga 

propaganda som högerextrema nätverk sprider. Här uppstår den ofrånkomliga frågan 

om vad kriminaliseringen egentligen avser att komma åt. Är det hatet och kränkningen 

av människovärdet i sig självt eller är det den historiska anknytningen till främlings-

fientlighet och antisemitism? Vore det motiverat att de historiskt utsatta grupperna 

åtnjuter ett högre skyddsvärde?  

Det finns en viktig poäng med att koppla det straffvärda området till rashat, anti-

semitism och främlingsfientlighet överlag, då de utgör en grundläggande orsak till de 

hot och den hets som många grupper utsätts för. Främlingsfientlighet kan till och med i 

ett vidare begrepp sägas omfatta inte endast ett hat mot främlingar, utan även ett hat mot 

allt som är ”främmande”. Samtidigt menar jag att kärnområdet bestående i främlings-

fientlighet och antisemitism i fråga om bestämmelsen om hets mot folkgrupp riskerar att 

få en alltför snäv innebörd idag och att tyngden av det straffvärda borde baseras mer på 

hatet och oacceptansen i sig självt. På så vis kan anknytningen till det historiska finnas 

kvar, då främlingsfientligheten oftast ändå på ett eller annat sätt hänger samman med de 

grupper som idag faktiskt är utsatta, men att en grupps skyddsvärdhet även vid behov 

skall kunna baseras på egna meriter. 

Det måste dock framhållas att strafflagstiftningen omöjligen kan kriminalisera det 

egentliga hatet. Att tänka, ha åsikter och däribland hata hör trots allt till varje människas 

rättighet. Ett hat som grundas i en åsikt om att vissa grupper är mindre hemmahörande i 

samhället kan med högsta sannolikhet aldrig förbjudas. Det finns därför ett område som 

strafflagstiftningen aldrig kommer att komma åt. Strafflagstiftningens funktion kommer 

in i bilden i gränsdragningen mellan att det finns personer och hela nätverk som sitter 

inne med ett hat som strider mot grundläggande demokratiska principer – och när vissa 

gärningar sedan föranleds av det hatet. Det är där straffvärdet i fråga om hatet etableras; 

att ha en föreställning om människors mindre värde och därför förtrycka och förminska 

grupper genom gärningar som kränker deras människovärde.  

5.2.2 Generell riktlinje om utsatthet 

Att koppla samman skyddsvärdet enbart med historiska främlingsfientliga motiv, såsom 

rasism och antisemitism, överensstämmer inte med den grundläggande demokratiska 

tanken om alla människors lika värde och lika rätt att behandlas med respekt, värdighet 
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och jämlikhet. Den personliga integriteten, liv, frihet, frid och ära är tillika bl a de 

särskilda intressen som hat- och hetslagstiftningen nu avser att skydda. Enligt min 

mening bör således en kränkning av hat- och hetskaraktär som förtrycker människo-

värdet på grund av grupptillhörighet vara lika straffvärt när det gäller alla som blir 

utsatta, och inte endast de grupper med en klar koppling till rasism, antisemitism och 

andra främlingsfientliga motiv.  

Om bestämmelsen hets mot folkgrupp istället utformades som en exemplifierande 

uppräkning tillsammans med en kompletterande generell riktlinje om utsatthet, skulle 

lagstiftningen öppna upp för en möjlighet att omfatta även dem som kanske inte har en 

helt tydlig koppling till den historiska främlingsfientligheten (såsom transpersoner). 

Grunden för skyddsvärdheten skulle därmed vid behov kunna förankras mer vid 

gruppens faktiska utsatthet, och skyddsbehovet skulle då kunna grundas även enbart på 

gruppens egna meriter. En riktlinje om utsatthet kunde då införas i bestämmelsen om 

hets mot folkgrupp för att inte nödvändiggöra en lagändring varje gång bestämmelsens 

skydd tillämpas för en ny grupp. Med ett kriterium om utsatthet för hat, hot och hets i 

viss utsträckning skulle inte alla identifierbara grupper i samhället åtnjuta skydd utan 

endast de som verkligen har en utsatt position. På så vis anser jag att det inte heller 

skulle utgöra en alltför långtgående inskränkning i rätten till yttrandefrihet då kravet, 

liksom gjordes i den senaste propositionen,
118

 skulle ställas att gruppen faktiskt är utsatt 

för hat och hets. Straffvärdheten i att kränka människovärdet hos utsatta grupper genom 

anspelningar på hat, hot och hets som därmed strider mot demokratins grundvalar, 

skulle därigenom tydligare etableras som grund för kriminalisering. 

Kriminaliseringen av hets mot homosexuella, och nu utredningen om att införa även 

transpersoner i lagstiftningen, kan på ett sätt redan sägas ha banat vägen för ett avsteg 

från den historiska främlingsfientliga och antisemitiska kärnan i hat- och hets-

lagstiftningen. Införandet av sexuell läggning föranleddes av en stor opinionsvåg som 

en följd av ett aktivt arbete av intresseorganisationer för homosexuellas rättigheter. 

Medan rasism och antisemitism speglar de mest stereotypa förtryckta minoritets-

grupperna historiskt sett, så kan sexuell läggning på så vis anses tillhöra en andra 

rättighetsvåg i arbetet för mänskliga rättigheter. Samhället ser trots allt annorlunda ut 

idag med ett starkare arbete för mänskliga rättigheter i jämförelse med på 1940-talet. Då 
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det är av stor vikt att lagstiftningen håller samma tempo som samhällsutvecklingen för 

att kunna tillhandahålla ett effektivt skydd mot kränkningar, skulle införandet av en 

generell riktlinje om utsatthet bättre reflektera hur samhället ser ut och ser på sådana 

kränkningar idag. 

5.2.3 Effektivisering av hatbrottstillämpningen 

Lagstiftaren har redan genom rekvisitet ”annan liknande omständighet” markerat att 

straffskärpningsregeln omfattar ett större straffvärt område än det som omfattas av 

brottet hets mot folkgrupp. I avsaknad av tydliga riktlinjer och praxis är det svårt att dra 

några klara slutsatser om ramarna för tillämpningsområdet, men såsom anfördes i 

propositionen är grunden för det särskilt straffvärda bl a att förtryck av utsatta grupper 

är oförenligt med grundläggande värderingar om alla människors lika värde.
119

 Då 

straffskärpningsregeln inte fått ett effektivt genomslag avseende andra liknande 

omständigheter uppstår istället frågan om hur tillämpningen av den kunde effekt-

iviseras, så att bestämmelsen i praktiken bättre skulle motsvara det straffvärda område 

som den öppnar upp för. 

Först av allt kan det återigen påpekas att gruppkonstruktionen sammanhänger med det 

som karaktäriserar kränkningar i hat- och hetslagstiftningens bemärkelse. Kränk-

ningarna skall alltså ha motiverats av något i identiteten som de utsatta representerar i 

fråga om grupptillhörighet. När straffskärpningsregeln infördes beslutades att 

angreppsobjektet även kunde vara en enskild och inte nödvändigtvis en grupp. Detta 

kan tolkas som att lagstiftaren avsåg att stärka skyddet mot kränkningar av hat- och 

hetskaraktär även för den enskilde. Bestämmelsens gruppkonstruktion innebär dock att 

den enskilde utan en sådan grupptillhörighet som avses med bestämmelsen ändå inte 

erhåller ett skydd mot kränkningar av hat- och hetskaraktär. Såsom anförts ovan finns 

det dock en viktig poäng med gruppkonstruktionen i hat- och hetslagstiftningen och 

mycket talar för det fördelaktiga med att införa en specifik straffbestämmelse om 

psykisk kränkning av den personliga integriteten avseende enskilda.  

I ett led att tydliggöra tillämpningsområdet vore förstås en klar vägledande praxis att 

föredra. På så vis skulle inte en lagändring behövas. Ett alternativ vore annars att även 

här lägga till en kompletterande riktlinje om utsatthet för att klargöra vad rekvisitet 

annan liknande omständighet innebär, eller att utveckla motivet till att uttryckligen 
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inbegripa en kränkning av människovärdet. Straffskärpningsregeln skulle eventuellt 

tjäna på att inte ens ha en exemplifierande uppräkning av omständigheter då området för 

andra liknande omständigheter lätt faller bort. Eventuellt kunde straffskärpningsregeln 

därför omformuleras i sin helhet, där riktlinjer om utsatthet hos grupper och en 

definition av hatmotiv kunde bidra till en mer effektiv tillämpning. För en effektiv 

lagföring av hatbrott är det av största vikt att utarbeta en tydlig och enhetlig definition 

för alla rättsinstanser. 

Till sist skall även något sägas om att kriminalisera hatbrott som en egen brottskategori. 

En central fördel med en specifik straffbestämmelse vore att lagstiftaren på så vis tydligt 

skulle markera gränserna och sända ett viktigt budskap om allvaret i gärningarna genom 

kriminaliseringens symbolfunktion.
120

 Ett brott med hatmotiv skulle då inte endast anses 

vara särskilt straffvärt, utan hatmotivet skulle även uttryckligen fördömas genom att 

gärningar som det ger uttryck för skulle kriminaliseras.
121

 Hatbrotten skulle även bli 

synligare i rättskedjan och genom en enhetlig brottskod skulle lagföringen och 

statistikundersökningar troligtvis underlättas avsevärt.  

Något som dock talar emot en straffbestämmelse om hatbrott är de redan befintliga 

svårigheterna med att bevisa hatmotivet. Risken finns därmed att åklagare skulle vara 

motvilliga till att åtala för hatbrott om de förmodar att det blir svårare att bevisa.
122

 En 

kombination av en straffbestämmelse och en straffskärpningsregel vore då en bättre 

utväg och tål att övervägas inför en eventuell ändring av hat- och hetslagstiftningen. 

 

5.3 Identifiering av grupper och straffrättslig effektivitet 

Med en kompletterande riktlinje om utsatthet skulle dörren öppnas för även andra 

grupper som kanske inte klassificeras som en stereotypt utsatt grupp. Många länder har 

kriminaliserat hets- och hatbrott avseende kön, hemlöshet, mental och fysisk 

funktionsnedsättning, och vissa även ålder, civilstatus, samhällsklass och politisk 

åskådning.
123

 En utvidgning av det kriminaliserade området kan förstås förorsaka en del 

konsekvenser avseende effektivitetsfrågor. I allmänhet skall nykriminaliseringar ske 
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 Jareborg s 48. 
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 OSCE/ODIHR s 35. 
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 A st. 
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 Se OSCE/ODIHR s 37 ff för fler exempel. 
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återhållsamt och endast när inga andra metoder framstår som tillräckligt effektiva för att 

motverka det oönskade beteendet.
124

 I det här hänseendet är det dock inte fråga om en 

kriminalisering av en ny gärning, utan enligt min mening snarare en utökning av lag-

stiftningens skyddsobjekt för att bättre stämma överens med det straffvärda området och 

de som faktiskt blir utsatta för hat- och hetskränkningar. Trots detta uppstår det ändå en 

del gränsdragningsfrågor som jag kort skall behandla här.  

Samtidigt som en generell riktlinje om utsatthet bättre skulle reflektera det straffvärda 

området kan det även leda till ett alltför stort avsteg från de ursprungliga motiven. 

Risken finns då att lagstiftningen urholkas och inte längre ses som en hat- och 

hetslagstiftning. Lagstiftningen kan även bli för generell för att kunna tillämpas 

effektivt och riskera att försvaga straffsystemets brottsavhållande effekt. För det fall att 

t ex civilstatus skulle införas som skyddsvärd grupp skulle betydligt svåra bevisnings-

problem uppstå, då civilstatus sällan är en omständighet som faktiskt syns på offret. En 

effektiv bevisupptagning är en förutsättning för en effektiv lagföring i stort. Då hat- och 

hetsbrott riktas mot vad de utsatta representerar ifråga om grupptillhörighet bör det 

därför tillsammans med ett utsatthetskriterium även ställas upp ett visst krav på 

gruppidentifikation. En grupp behöver inte vara en folkgrupp, jfr t ex homosexuella, 

men för att överhuvudtaget kunna erhålla ett skydd måste gruppen ha någon form av 

markör för att den skall kunna identifieras som grupp.
125

 Denna markör behöver dock 

inte baseras på konstanta omständigheter som inte går att förändra. Att vara troende är 

inget oföränderligt, till skillnad från t ex ens nationella ursprung, men som likväl utgör 

en väsentlig del av ens identitet under tiden man är troende. Däremot är kanske 

civilstånd ingen markör som skulle förena personer till en samhällsgrupp i hat- och 

hetslagstiftningens avseende. Tilläggas kan dock, att civilstånd historiskt sett förenat 

personer på ett annat sätt än idag, som t ex förr när ogifta kvinnor fick barn. Den 

historiska aspekten och det kulturella sammanhanget kommer därför på ett sätt alltid att 

spela in i bedömningarna om skyddsvärda grupper. Då grupper är och har blivit utsatta i 

varierande utsträckning beroende på olika länders historia och kultur, är detta aspekter 

som självklart även påverkar att länder har olika grupper införda i sina nationella 

lagstiftningar. 
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Det uppstår förstås en hel del gränsdragningsfrågor även med utsatthet och grupp-

identifikation som riktlinjer, men med åtminstone dessa som grund skulle hat- och 

hetslagstiftningen hållas kvar inom de ramar som den är avsedd för och inte riskera att 

urholkas eller bli ineffektiv. T ex bör transpersoner och tiggare kunna omfattas med 

dessa riktlinjer. Ett annat exempel är att även kön eventuellt kunde bli aktuell som 

skyddsvärd grupp på grunderna att kvinnor är utsatta för ett omfattande våldsutövande 

av män vilket anses vara ett stort samhällsproblem, tillsammans med att kön har en 

tydlig gruppidentitet. Det måste dock även tas i beaktande att det inte nödvändigtvis 

uppfattas som något positivt att omfattas av skyddet i hat- och hetslagstiftningen. Vissa 

personer vill kanske inte bli identifierade som tillhörande en viss grupp om de anser att 

grupptillhörigheten medför en negativ klang. Att en grupp omfattas av lagstiftningen 

kan även medföra att gruppen därigenom utpekas som en särskild grupp i samhället, 

vilket kanske inte alltid är önskvärt. Det finns då även en risk för att grupper stämplas 

som extra sårbara. Jfr t ex med att föreningar och organisationer aktivt arbetar för att 

mental och fysisk funktionsnedsättning inte skall förknippas med något sårbart. 

Att utvidga hat- och hetslagstiftningen till att omfatta fler skyddsobjekt är förstås inget 

som görs i en handvändning och många fler aspekter än dem jag lyfter fram här måste 

troligtvis övervägas. Riktlinjen om utsatthet måste noggrant studeras för att fastställa 

vad som i så fall skulle utgöra utsatthet i hat- och hetslagstiftningens bemärkelse. 

Lagstiftningen får inte göra ett för stort avsteg från sin handlingsdirigerande och allmän-

preventiva funktion, som på ett sätt blir bakvänt om riktlinjen om utsatthet baseras på att 

gruppen skall ha varit utsatt i viss utsträckning. Det straffvärda bör även kunna förutses 

utan att kopplas alltför mycket till vilka grupper som utsätts samt i vilken omfattning, 

för att inte riskera att straffsystemet blir alltför flytande och därigenom underminerar 

systemets rättssäkerhet och trovärdighet. 
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6 Avslutande kommentarer 

 

Efter denna utredning av hat- och hetslagstiftningens konstruktion och omfattning har 

jag kommit fram till att mycket talar för att tillämpningsområdet inte överensstämmer 

helt tillfredsställande med den idag straffvärda omfattningen i fråga om kränkningar av 

hat- och hetskaraktär. Som redogjorts för förekommer gärningar som motsvarar 

straffvärda kränkningar av hat- och hetskaraktär, men som på grund av lagstiftningens 

konstruktion faller utanför. Behovet av skydd mot sådana kränkningar sträcker sig alltså 

längre än det skydd som idag tillhandahålls av lagstiftningen.  

Kränkningar av hat- och hetskaraktär härrör ur en föreställning om att vissa grupper i 

samhället är mindre värda. Sådana kränkningar utgör därmed ett hot mot demokratiska 

principer om mänskliga rättigheter. Samhällets kategorisering av grupper och intresset 

att skydda demokratin har bidragit till att hat- och hetslagstiftningen baserats på en 

gruppkonstruktion, som för bestämmelsen hets mot folkgrupp i 16 kap 8 § BrB innebär 

en kriminalisering av hat-, hot- och hetspropaganda mot vissa grupper som inbegrips 

genom uppräkningen i bestämmelsen. Straffskärpningsregeln i 29 kap 2 § 7 p BrB avser 

i sin tur inte enbart grupper utan även enskilda individer, om brottet med hatmotiv riktas 

mot en grupptillhörighet som avses med bestämmelsen. Hets mot folkgrupp är ett brott, 

medan straffskärpningsregeln återspeglar det motiv för ett brott som är särskilt straffvärt 

och kan därmed tillämpas för många andra brott än hets mot folkgrupp.  

Medan gruppkonstruktionen är en grundsten av stor betydelse i hat- och hetslag-

stiftningens bemärkelse, uppstår ett problem i lagstiftningens utformning som en 

uppräkning av grupper. Från att lagstiftningen främst varit ett skydd för den allmänna 

ordningen, ger rättsutvecklingen i allt större utsträckning uttryck åt att de utsatta skall 

skyddas från att utstå kränkningar av hat- och hetskaraktär. Som nämnts grundades 

ändringen av bestämmelsen om hets mot folkgrupp redan år 1970 på behovet att 

säkerställa förståelsen och respekten för alla människors lika värde och rättigheter. 

Straffskärpningsregelns införande fastställde sedan det straffvärda motivet att kränka på 

grund av vissa omständigheter och öppnade upp för att kränkningar på grund av även 

andra liknande omständigheter än dem som omnämndes skulle omfattas. Även inför den 

senaste ändringen av hat- och hetslagstiftningen anfördes att brott av främlingsfientliga 

och liknande slag kan sägas ha sin udd riktad mot grundläggande värderingar om 
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människors lika värde, som på så vis hotar hela den demokratiska värdegrunden. Ändå 

kvarstår lagstiftningens utformning som en uppräkning av grupper. Genom denna 

utformning riktas fokus för straffvärdheten mer mot specifika grupper, snarare än mot 

vad kränkningarna föranleds av och vad de innebär för de utsatta. I mina ögon förefaller 

utformningen som en uppräkning av grupper vara en aning förlegad och motsvarar inte 

den rättsutveckling och samhällsutveckling som skett på området.  

Vad gäller bestämmelsen om hets mot folkgrupp, innebär utformningen att kränkningar 

av hat- och hetskaraktär samt hetspropaganda mot alla övriga grupper faller utanför 

lagstiftningen. Beträffande hatbrottsregleringen komplicerar utformningen en effektiv 

tillämpning och bidrar sannolikt i praktiken till att ett skydd för även övriga, icke 

uppräknade, grupper kan förbises. Hatbrottskonstruktionen är även otillfredsställande 

avseende de bristfälliga riktlinjerna i fråga om rekvisitet annan liknande omständighet, 

då detta bidrar till en osäkerhet om var gränserna för tillämpningsområdet dras och vilka 

övriga omständigheter som därmed skulle kunna omfattas. Detta försvårar tillämp-

ningen och leder till att öppningen för att bättre motsvara straffvärdheten i kränkningar 

av hat- och hetskaraktär inte kan utnyttjas fullt ut. Å andra sidan är bestämmelsen på så 

vis öppen för en framtida utveckling. Straffskärpningsregeln tillkom för att uttryckligen 

uppmärksamma och motverka brott med hatmotiv, och en ineffektiv tillämpning är 

därför speciellt problematisk då brott med hatmotiv för tillfället är högaktuella i och 

med de senaste årens märkbara upptrappning av främlingsfientlighet i hela Europa. 

Jag menar att det är av stor vikt att hat- och hetslagstiftningens konstruktion bättre 

skulle motsvara den straffvärda omfattningen och att tyngdpunkten för det straffvärda 

etableras mer i det förtryck av mänskliga rättigheter som kränkningar av hat- och 

hetskaraktär innebär. Detta anser jag vara av väsentlig betydelse dels för att gå jämna 

steg med rättighetsarbetet och den moderna samhällsutvecklingen, men dels även för att 

den nuvarande utformningen pekar ut vissa gruppers människovärde som mer skydds-

värt än andras. Hat- och hetslagstiftningens utelämnande av vissa grupper sänder ett 

budskap om att deras utsatthet inte är lika viktig. Lagen behandlar på så vis inte alla 

utsatta grupper lika då konstruktionen innebär att lagstiftningen är en avvägning för 

vilka grupper som förtjänar ett ”extra skydd”. Trots att motivet för brott kan vara 

detsamma medför detta i sin tur att gärningsmän och offer placeras i olika kategorier, då 

en gärningsman därigenom kan straffas hårdare än för andra brott och ett offer blir mer 

skyddsvärt än andra utsatta.  
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Ett motargument för att utvidga tillämpningsområdet vore förstås att rätten till yttrande-

frihet inskränks. Här måste det dock än en gång framhållas att rättsutvecklingen enligt 

förarbeten och lagstiftning redan talar för att straffvärdhetens omfattning är större än 

vad utfallet blir när lagstiftningen tillämpas. Sett till att utvidgningen skulle ske genom 

att skyddsbehovet etableras mer i grunden för det straffvärda i kränkningar av hat- och 

hetskaraktär, och att alla utsatta grupper därmed skulle behandlas lika, kan det inte röra 

sig om en alltför stor inskränkning i yttrandefriheten eller utgöra ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen. I en avvägning mellan å ena sidan dagens behov av ett likvärdigt och 

fullgott skydd mot gärningar som kränker grundläggande principer om mänskliga 

rättigheter samt ett skydd för intressen såsom personlig integritet, frid, hälsa och ära, 

och å andra sidan rätten till yttrandefrihet, bör behovet av ett skydd mot hat- och 

hetskränkningar anses väga något tyngre än vad som idag tillhandahålls. 

En grundlig utredning av hat- och hetsområdet vore därför påkallad för att utarbeta en 

lagstiftning som i möjligaste mån motsvarar det straffvärda i kränkningar av hat- och 

hetskaraktär. Trots att gruppkonstruktionen har en central funktion i hat- och hets-

lagstiftningen medför även den vissa problem i och med att kränkningar mot enskilda 

som anspelar på hat och hets, men som inte riktas mot en grupptillhörighet, faller 

utanför. Som redogjorts för är detta ett problem, men som kanske bör lösas genom 

reglering på annat ställe i strafflagstiftningen. Förhoppningsvis lyfts denna aspekt fram, 

samt psykiska kränkningar överhuvudtaget, i utredningen om skyddet för den personliga 

integriteten enligt uppdraget i dir 2014:74. Vad gäller utredningen om ett stärkt skydd 

för transpersoner skall det bli intressant att se om samma linje väljs som vid införandet 

av sexuell läggning i bestämmelsen om hets mot folkgrupp, eller vad skälen för en 

eventuell lagändring om införandet av transpersoner i lagtext annars skulle grundas på. I 

och med behovet av en grundlig utredning på och av hat- och hetsområdet hade det varit 

lägligt om uppdraget inbegripit en större generell utredning för att undersöka lag-

stiftningens konstruktion och riktlinjer för gruppers erhållande av skydd. Sammanfatt-

ningsvis kan sägas, att kränkningar av hat- och hetskaraktär innebär ett förtryck av de 

viktigaste och mest grundläggande delarna i människors integritet och identitet, 

samtidigt som effekten av sådana kränkningar kan påverka och utbredas över en hel 

grupp av människor i samhället. Mycket tyder på att hat- och hetsbrott är allt mer 

förekommande och det är därför angeläget att lagstiftningens problematik aktualiseras 

så snart som möjligt. 
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